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VOORREDE

ToEN de Trustees van de Zuid-Afrikaanse Bibliotheek te Kaapstad

mij verzochten, het Dagboek van Adam Tas ter publikatie voor

te bereiden, waren zij het met mij eens, dat bet niet kon

verscbijnen zonder een bespreking van de troebelen en gescbillen,

waarin Tas gewikkeld was, toen hij de aantekeningen maakte en

waarover zoveel van die aantekeningen zelve handelen.

De strijd tussen de vrijburgers en de Gouverneur, Willem

Adriaan van der Stel, wordt derhalve besproken in een aan-

hangsel. Daar dit in de eerste plaats bedoeld is voor de

student, die de kwestie grondig wenst te onderzoeken, is bet

mijn streven geweest, niets te beweren, dat niet gestaafd wordt,

en zoveel mogelik de bronnen zelf te doen spreken. Dit was

niet altijd gemakkelik, in enkele gevallen zelfs niet mogelik, daar

de bronnen voor het grootste gedeelte van de tijd niet binnen

mijn bereik waren.

Het was de wens van de Trustees, dat de uitgave voorzien

zou zijn van een vertaling in het Engels, terwille van diegenen,

voor wie anders het oorspronkelike een gesloten boek moest

blijven. Het was geen geringe taak de gespierde, kleurrijke

taal van Tas met haar sterk verouderde vormen over te z etten

in het Engels, zonder lets te verliezen van de indruk op de lezer

gemaakt door het oorspronkelike Dagboek. Gelukkig liet mijn

kollega, Professor Paterson, zich bewegen deze taak op zich te

nemen. Hij heeft het Dagboek niet alleen naar vorm en inhoud

maar ook naar de geest biezonder getrouw weergegeven.

De vertaling van de Inleiding en het Aanhangsel is ook van

Professor Paterson. Hiervoor ben ik hem te meer verplicht.



PEEFACE

When I was invited by the Trustees of the South African Library

at Cape Town to prepare for the press an edition of the Diary

of Adam Tas, they agreed with me, that the Diary could not

well appear without some discussion of the troubles and disputes

in which Tas was involved at the time it was composed, and

with which it is so largely concerned.

The conflict between the burghers and the Governor, Willem

Adriaan van der Stel, is therefore discussed in an Appendix.

This being designed primarily for the student who wishes to

undertake a thorough study of the question, it has been my
aim to leave no statement unsupported by a reference to the

sources, and as far as possible to let the original documents

speak for themselves. This has not always been easy, nor

indeed possible in some cases, as for the greater part of the

time these documents were not within reach.

It was the wish of the Trustees that the edition should

include an English translation of the Diary, in the interests of

those to whom the original must otherwise have remained a

sealed book. To translate the vigorous and picturesque language

of Tas, with its highly archaic forms, and at the same time to

sacrifice nothing of the impression produced upon the reader by

the original diary, was no light task. I was fortunate, there-

fore, in securing the assistance of Professor Paterson, who has

reproduced with singular fidelity, not only the form and sub-

stance, but also the spirit, of the original.

The Introduction and the Appendix have also been translated

by Professor Paterson, and my debt to him is the greater, as
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daar dit te midden van drukke werkzaamheden en currente

calamo moest geschieden.

Het is mij een aangename plicht hier mijn hartelike dank

uit te spreken voor de bulp, die ik ontvangen heb van de heer

A.C. G.Lloyd, Bibliothekaris van de Zuid-Afrikaanse Bibliotbeek,

van de heer C. G. Botba en de beer R, Andrews van bet Kaapse

Arcbief, en van mijn kollega's, Dr. L. C. de Villiers, die de

kaarten beeft getekend, en Professor Dr. H. Eeinink en Pro-

fessor J. Purves, die de proeven bebben nagezien.

LEO FOUCHE.
Tkanbvaalb Univeesiteits-kollege,

Pretobia,

25 Maart 1914.

GEDEUKT BIJ WILLIAM CLOWES EN ZONEK, BPKT.
LONDEN EN BECCLES.



PEEFACE ix

the work had to be carried out currente calamo amidst the

pressure of other duties.

It is a pleasure to acknowledge here the help I have received

from Mr. A. C. G. Lloyd, Librarian of the South African

Library, from Mr. C. G. Botha and Mr. R. Andrews of the Cape

Archives, and from my colleagues, Dr. L. C. de Villiers, who

prepared the maps, and Professors H. Eeinink and J. Purves,

who revised the proofs.

LEO FOUCHE.
Transvaal University College,

Pretoria,

March 25th 1914.

PEINTKD BT WILLIAM CLOWES AND SONS, LIMITED,

LONDON AND BECCLElj.
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INLEIDING

Adam Tas, wiens Dagregister de lezer tans in handen heeft, werd

geboren te Amsterdam, in 't jaar 1668.^ Zijn ouders waren Jan

Tas, oud-Commies van de Eekenkamer in Overijssel, en Mar-

gareta Lindenhovius. Hij had nog een broer, Gerard, en drie

zusters, Sara Wilhelmina, Anna Margareta, en Hester Elsabe.^

Met de Kaap stond zijn familie reeds enige jaren in betrekking,

daar zijn tante van moederskant, Maria Lindenhovius, in dienst

was bij de Gouverneur, Simon van der Stel, en later uit zijn

huis trouwde met Henning Husing, een gegoede Kaapse boer.^

Adam Tas kwam als vrijburger naar de Kaap in 1697,* en

nam zijn intrek bij zijn oom, Henning Husing, die hij als

sekretaris schijnt gediend te hebben. Husing was toen reeds

de rijkste boer aan de Kaap, en stond hoog in de gunst bij de

Gouverneur, Simon van der Stel, later ook bij diens zoon en

opvolger, Willem Adriaan. Dat Tas spoedig 't vertrouwen van

de overheid gewonnen had, blijkt uit 't feit, dat hij in 1699

aangesteld werd als vaandrig der Burger-infanterie aan de Kaap.^

Over deze eerste jaren van zijn verblijf hebben wij geen verdere

biezonderheden. Indien wij de Gouverneur, die later zijn

aartsvijand werd, mogen geloven, gedroeg Tas zich "als een

ledigganger met te lopen slenteren, en dagelijks bij de buurt

1 Volgens zijn verklaring, bij zijn verhoor in 1706, was hij toen " omtrent 38

jaren " oud. Vgl. Leibbrandts " Defence of W. A. van der Stel," bl. 72.

* Deze biezonderheden zijn genomen uit 't testament van zijn zuster Sara

Wilhelmina, getrouwd met Klaas Hendriksz. Diepenauw. (Zie Testamenten,

29 Junie 1712.)

3 Vgl, " Defence of W. A. van der Stel," 21.



INTRODUCTION

Adam Tas, the author of the journal now in the reader's hands,

was born at Amsterdam in the year 1668. His parents were

Jan Tas, formerly Clerk of the Treasury in Overijssel, and

Margareta Lindenhovius. He had one brother, Gerard, and

three sisters, Sara Wilhelmina, Anna Margareta, and Hester

Elsabe. There was already a family connection with the Cape

of some years' standing, his maternal aunt, Maria Lindenhovius,

having been in service with the Governor, Simon van der Stel,

and having subsequently married, from her master's house,

Henning Husing, a substantial Cape farmer.

In 1697 Tas came to the Cape in the quality of colonist or

" free burgher," and took up his quarters with his uncle, Henning

Husing, who seems to have found him employment as his clerk

or secretary. At that time Husing was already the wealthiest

farmer at the Cape, and stood high in favour with the Governor,

Simon van der Stel, and subsequently with his son and successor,

Willem Adriaan. That Tas speedily gained the confidence of the

authorities, appears from the fact that in 1699 he received his

commission as Ensign in the Cape Burgher Infantry. We have

no further details, however, of his first years in his new home.

If we may believe the Governor, Willem Adriaan van der Stel,

who subsequently became his arch enemy, he conducted himself

" as an idle fellow, for to go lounging up and down, and every

day about the neighbourhood be wagging a froward tongue."

* Volgens van der Stel in zijn " Verantwoording." (Zie Bogacrt, " Historische

Reize," bl. 579.)

5 Vgl. Leibbrandts "Journal, 1699-1732," bl. 16.
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kwade snaps te voeren." ^ De beschimpingen van de Gouverneur,

die door Tas ten val gebracht was, kunnen wij natuurlik niet als

de waarheid aannemen ; maar Tas heeft stellig dadelik de

eigenschappen getoond, die wij later uit zijn geschriften leren

kennen. Zijn innemende manieren, zijn grote belezenheid, en

bovenal zijn gezellige aard, moeten hem een wijde vriendekring

verworven hebben. Zijn Dagboek toont ons, dat hij nooit

gelukkiger was, dan wanneer hij " onder het dampen van een

pijpje smookkruid, in zoete samenkoutinge " met de vrienden

een uurtje kon slijten.

In 1703 had een belangrijke gebeurtenis plaats, die zijn loop-

baan een nieuwe wending zou geven. Hij trad, 3 Junie van dat

jaar, in 't huwelik met " een rijke boerinne," Elisabeth van Brakel,

weduwe van de vrijburger Hans Jurgen Grimpe, die zijn mooie

en goed onderhouden plaats in voile eigendom aan zijn vrouw

nagelaten had.^ Tas was met dit huwelik, volgens van der Stel,

met de neus in de boter gevallen : "In deze graazige klaver-

weide," zegt schamper de Gouverneur, " kwam deze scheinheilige

schoft, die met straatslypen, en met een zo veel jaren gevoert luy

leven niet veel bevoordeelt hadde, tot een' gelukkigen, rustigen

en zeer vermakelyken staat ; zo hy maar zedelyk, matelyk en

vergenoegzaam geweest was, veele moeielykheden, opschuddingen

en ontroeringen zouden thans niet in zwang gaan ; maar door

die ongewoone en schielyk bekomene rykdommen kon men

zich binnen de palen van bescheidentheid niet houden. Men

moest met het broederschap dagen en nachten met suipen

en brasseu, teeren en smeeren doorbrengen. Elk drilde in dit

boereleven tien a twalef schottelen, gevult met pasteyen, taarten,

kalkoenen, ganzen, hoenders, enz. op tafel, tot dat men onder dit

gastereeren weelige, dertele en brooddronkene buitenspoorig-

heden, en zorgelooze bedryven van ontwerpen begon te smeden,

om den Gouverneur in zyne ruste te stooren, en met eene

verdwaasde overgevene boosheid d'algemeene ruste en vrede met

voeten te treden." ^

' In zijn " Verantwoording," bij Bogaert, bl. 579,
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We cannot, of course, accept as gospel the abuse of the Governor,

whose downfall Tas had brought about, but we may feel assured

that from the first Tas discovered those personal characteristics,

so familiar to us from his writings of a later date. His engaging

manners, the wide extent of his reading, and above all his genial

disposition, must have gained for him a host of friends. We know

from his Diary that he was never happier than when able to wile

away an hour in their society, " with sweet and intimate discourse,

over a cheerful pipe of tobacco."

In the year 1703 there occurred an important event, which

was to give a new turn to his career. This was his marriage,

upon the third of June, with " a wealthy farmer's widow,"

Elizabeth van Brakel, relict of the free burgher Hans Jurgen

Grimpe, who had bequeathed his farm to his wife in full ownership.

The property was a handsome one, and in excellent condition.

According to van der Stel, this marriage set Tas fairly on his feet.

"Within this grassy clover-meadow," says the Governor scornfully,

" this canting rogue, that with padding of the streets, and with

those many years of idle living, was come by no great profit, did

attain unto an easeful, fortunate, and right pleasaunt estate ; so

being he had been but sober, moderate, and contentable, there were

a many troubles, tumults, and alarums not in train this day. But

with this unfamiliar affiuency, thus gotten in a twinkling, there

was no keeping of oneself within the limits of discretion, and with

his confraternity he must still be spending days and nights in

swilling and toping and feasting and junketing. For of their

rustic husbandry would each man dress his table with dishes ten

and twelve, bespread with tarts and pasties, turkeys and geese and

capons and the rest, until that with these roisterings they did begin

to forge presumptuous, lecherous, and overweening extravagances,

and reckless purposes and designs, for to disturb the Governor his

repose, and with infatuate and abandoned naughtiness to trample

under foot the general peace and quiet."

^ Ibid., 580. Do datum bij de Villicrs, " Geslacht-Register der Oude Kaapsche

Farailiiin," III, 399. ^ Bogaert, 580.

b
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Het is iiauweliks nodig de lezer te waarschuwen, dat deze

behoorlike voorstelling van 't boereleven als een echt land van

cocagne een fantasie van de Goiiverneur is. In de werklikheid

zagen zich de Kaapse boeren, geen twee jaar na 't huwelik van

Tas, met een wisse ondergang bedreigd, ten gevolge van de

politiek van Willem Adriaan van der Stel.

Het is bekend, dat de Nederlands Oost Indiese Compagnie een

handelslichaam was, dat als zodanig met de kolonisatie uit het

moederland weinig ophad. De kolonie aan de Kaap was ontstaan

uit een verversplaats voor haar vloten. De " vrije landbouwers
"

waren oorspronkelik ingevoerd uitsluitend als middel om op de

goedkoopste wijze koorn en vlees te verschaffen voor de schepen

en de bezetting der Compagnie ; en dit gebeurde eerst nadat de

boerderij-ondernemingen, door de Compagnie zelf begonnen, te

duur waren gebleken. De plaatselike markt was z6 beperkt,

dat, wilde men de boeren de kans op een bestaan geven (en dit

werd noodzakelik geaeht), alle konkurrentie van de kant der

ambtenaren ten strengste moest worden verboden. Dit beginsel

hadden de Bewindhebbers herhaaldelik neergelegd in hun instruk-

ties aan de Kaapse opperhoofden.

Willem Adriaan van der Stel sloeg die bevelen in de wind.

In 1699 aan de Kaap aangekomen als Gouverneur, kreeg hij het

volgende jaar een grote plaats in handen, en begon dadelik

hierop een boerderij op de grootste schaal aan te leggen. Zijn

voorbeeld werd door zijn vader, zijn broer en de hogere

ambtenaren ijverig gevolgd. Deze ambtenarekliek, die uit

zeven of acht personen bestond, bezat even veel grond als de

helft van al de vrije boeren aan de Kaap tezamen. De betekenis

van dit feit wordt duidelik, wanneer men in aanmerking neemt,

dat de vrije boeren alleen twee keer zoveel konden opbrengen

als de beperkte hoeveelheid, waarnaar in de Kaapse markt

gevraagd werd.

Wat echter de positie voor de boeren ondragelik maakte, was

de aard van die markt : het was een strikt monopolie, geheel

onder 't beheer van de plaatselike vertegenwoordiger der
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It is scarcely necessary to remind the reader that this delec-

table picture of the farmer's life as a veritable Land of Cockayne

was entirely a figment of the Governor's imagination. In point

of fact, within two years from the date of Tas's marriage, the

" free farmers " at the Cape found themselves threatened with

utter ruin, as a result of the policy of Willem Adriaan van der

Stel.

As the reader is aware, the Dutch East India Company was

a commercial body, which, as such, did not favour colonisation

from the mother-country. The colony at the Cape had developed

out of a victualling-station for the Company's fleets. The " free

farmers " had originally been introduced for no other purpose than

to provide grain and meat for the Company's ships and garrison

at the lowest possible rates ; and this step was taken only after

the farming operations started by the Company itself had proved

too costly and expensive.

The local market was so restricted that, if the farmer were to

exist at all (and his existence was looked upon as a necessary

evil), all competition on the part of the Company's officials must

be strictly prohibited. This was a principle which the Directors

had laid down time and again in their instructions to the Com-

manders at the Cape. Willem Adriaan van der Stel threw it to

the winds.

In the year 1699 he reached the Cape as Governor. In 1700

he obtained possession of a large estate, where he at once estab-

lished farming operations on a vast scale. His example was

eagerly followed by his father, his brother, and his chief sub-

ordinates. This official coterie, consisting of some seven or

eight persons, occupied between them half as much land as the

whole of the free farmers at the Cape put together, and when it

is borne in mind that the free farmers by themselves could have

supplied twice over the restricted demands of the Cape market,

the significance of the fact will not be lost.

But what made the farmer's position intolerable was the

character of the market itself. It was a close monopoly,
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Compagnie, de Goiivenieur. De boer l^estond om graan en vee

aan de Compagnie te leveren, en zolang de Compagnie nog niet

geholpen was, mocht hij elders niets verkopen. Nog meer : het

was de Gouverneur in Rade, die vaststelde, wat er gekocht zou

worden, en tegen welke prijzen. Onder deze omstandigheden

valt het gemakkelik te begrijpen, dat de eigenlike boeren geen

aftrek voor hun produkten vonden dan nadat de ambtenaar-boeren

de hunne van de hand gezet hadden, en dat de prijzen door eerst-

genoemden verkregen heel anders waren dan die, welke hun meer

bevoorreehte konkurrenten konden vorderen.

De " van der Stel Kwestie " wordt in het Aanhangsel

omstandig besprokeu. Hier is genoeg aangevoerd om de lezer

te tonen, dat 't verzet der boeren tegen van der Stel geenszins

voortsproot uit " brooddronkenheid," maar integendeel uit de

uiterste nood.

Henning Husing, de erkeude leider der boerebevolking, had

reeds in 1704 bij de Bewindhebbers geklaagd over 't wanbeheer

van de Gouverneur,^ doch zonder gevolg. Intussen ging het van

kwaad tot erger. Eindelik, in 't voorjaar van 1705, besloten de

boeren hun grieven door middel van een Klachtschrift aan de

Overheid in Batavia en Nederland bekend te maken. Adam Tas,

" als een sierlijk schrijver,^ werd aangesteld als sekretaris van

de broederschap.

Het Dagboek geeft ons een inzicht in de klimmende ontevre-

denheid, die het toppunt bereikt in de maanden December 1705

tot Februarie 1706. De loop der beweging tegen van der Stel

wordt duidelik aangeduid, van de oorsprong in de onenigheid

tussen Husing en de Gouverneur tot de vooravond van de ontkno-

ping, wanneer van der Stel 't komplot ontdekt en een verwoede

vervolging der burgers begint.

Van dit drama, waarin 't tragiese niet ontbreekt, geeft 't

Dagboek alleen de eerste bedrijven. De gevangenneming van

Tas onmiddellik bij de ontdekking van 't komplot maakte

' Vgl. benedeu, bl. 14, Noot 1.

- Zo uoemt de Gouverneur hem schimpeud. Zie Bogaert, 580.
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completely controlled by the Company's local representative, the

Governor. The farmer was there to raise grain and cattle for

the Company, and not until the Company's needs had been

supplied could he dispose elsewhere of a stiver's worth of his

produce. Moreover, it was the Governor in Council who deter-

mined what should be bought and what price should be paid.

Under these circumstances it will readily be understood that

the legitimate farmer entered the market only when the official

circle had off-loaded their supplies, and that the prices he

obtained were very different to those commanded by his more

favourably situated competitors. The " van der Stel question
"

is discussed in the fullest detail in the Appendix to this volume,

but enough has here been said to assure the reader that the

revolt of the farming community against van der Stel was in

no sense the outcome of " wantonness " but of the most dire

necessity.

As early as the year 1704 Henning Husing, the recognised

leader of the farming community, had already made representa-

tions to the Directors upon the question of the Governor's mis-

rule. No result followed, however, and in the meantime the

position went from bad to worse. Finally, in the spring of

1705, the farmers resolved to lay their grievances before the

authorities in Batavia and the Netherlands by means of a

Memorial. Adam Tas, the " elegant writer," was appointed

secretary to the confederates.

The growing discontent, which reaches its climax between

December 1705 and February 1706 is reflected in the pages of

the Diary. The course of the movement against van der Stel

is clearly indicated, from its origin in the quarrel between

Husing and the Governor to the eve of the denouement, when

van der Stel discovers the conspiracy, and a frantic persecution

of the colonists is set on foot.

The Diary contains only the opening scenes of a drama

which is not without an element of tragedy. The arrest of Tas,

immediately upon the discovery of the plot, brought his journal
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vanzelf eeu einde aan zijn aantekeningen. De latere bedrijven

zullen de lezer duidelik worden uit 't Aanhangsel.

De leiders van de beweging op 't platteland, Adam Tas,

Jakobus van der Heiden, Pieter van der Bijl, Guilliam du Toit,

Hercules du Preez (hij schrijft zijn naam korrekt dcs Prcs),

waren of Nederlanders, trots op de vrijheid die de vaderen zo

duur hadden gekocht, of Fransen, die terwille van de vrijheid

hun moederland hadden verlaten. Beide klassen waren ten

zeerste gehecht aan hun rechten, en volkomen bereid, die rechten

tot op 't uiterste te verdedigen.

Willem Adriaan van der Stel, wiens wanbeheer de kolonisten

tot verzet had gebracht, was zijn loopbaan begonneu onder de

meest gunstige omstandigheden. Door zijn moeder en door zijn

eigen huwelik geparenteerd aan deftige regentefamilieen in

Amsterdam, had hij zich gedurende tien jaar bewogen in de

beschaafdste kringen van de wereldstad, waar hij verschillende

ambten, o.a., dat van schepen, bekleedde. Maar reeds hier had hij

de bokspoot getoond, en door een losbandig leven zich schulden

op de hals gehaald, die misschien enigermate de afpersingen

verklaren, waaraan hij zich later schuldig maakte.^

De aanstelling als Gouverneur aan de Kaap met de bijna

onbeperkte, autokratiese macht die deze meebracht, gaf hem voor

't eerst de gelegenheid de vrije teugels te geven aan de grillen en

hartstochten van zijn zonderlinge natuur. Yan dat komplex,

dat voor velen een raadsel is gebleven, hebben wij de sleutel,

wanneer wij ons zijn afkomst te binnen brengen. Zijn groot-

moeder van vaders zij was " een zwartinne," Monica da Costa (Mai

Monica van de Kust, bij de Nederlanders).^ Haar zoon, Simon,

was een man van voortreffelike hoedanigheden (hoewel hij lang

niet dat toonbeeld aller deugden was, dat de historic! ons voor-

houden). Maar, zoals dikwels met lieden van gemengden bloede

't geval is, bij het derde geslacht was de terugslag zich komen

vertonen. Willem Adriaan maakt op ons de indruk van een

halve oosterling. Hij was zeker niet zonder goede eigenschappen,

' Vgl. hierover de " Coutra Deductie." * Ibid.
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to a sudden close. The scenes which follow the reader may

trace for himself in the Appendix.

The leaders of the movement in the country districts, Adam

Tas, Jakobus van der Heiden, Pieter van der Bijl, Guilliam du

Toit, Hercules du Preez (he writes his name correctly as dcs Prcs),

were either Netherlanders, proud of the liberty which their fathers

had bought so dearly, or Frenchmen, who had forsaken home and

country rather than surrender their freedom. Both classes were

profoundly attached to their rights, and fully prepared to defend

those rights to the uttermost.

Willem Adriaan van der Stel, whose misgovernment had

excited the opposition of his subjects, had commenced his

career under the most favourable auspices. Connected through

his mother, and by his own marriage, with distinguished ruling

families in Amsterdam, he had moved for some ten years in

the most cultured circles of the great city, where he had filled

various offices, including that of Alderman. But even thus early

in his career he had betrayed the cloven hoof, and his dissolute

life had saddled him with a load of debt which may have been

in some measure responsible for the career of extortion upon

which he subsequently embarked.

It was his appointment as Governor of the Cape, with the

autocratic and almost absolute power attaching to that office,

which first furnished him with the opportunity of giving free

rein to the passions and extravagances of a strangely complex

character, a character which still remains a mystery to many
who have forgotten his mixed descent. His grandmother on his

father's side had been a coloured woman, Monica da Costa (known

among the Dutch as Mai Monica of the Coast). Her son, Simon

van der Stel, was a man of remarkable qualities, although

far from that pattern of all the virtues which the historians

represent him as having been. But, as is frequently the case with

persons of mixed blood, the throw-back had occurred in the

third generation. The impression that Willem Adriaan leaves

upon us is that of the half Oriental. His character was not
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maar het ontbrak hem geheel aan evenwicht en moreel

gevoel.

Zijn oosterse praalzucht vertoonde zich in zijn groots

aangelegd buiten, *' Vergelegen," dat een pronkstuk moest

worden, zij het dan ook ten koste van de Compagnie en de

kolonisten, en door middel van een gevoelloze verontachtzaming

der bevelen van de overheid in Nederland en Indie. Zijn grootse

plannen eisten grote sommen geld, die bijeengesehraapt moesten

worden, het kwam er niet op aan hoe.

Yandaar zijn pogingen, de Kaapse markt geheel in eigen

handen te krijgen ; vandaar 't bedrog, de omkoopbaarheid, die

zijn regering kenmerkten.

Zijn geaardheid was tegelijk gebiedend en zwak. Zodra er 't

minste verzet kwam tegen zijn wil, werd hij overmeesterd door

aanvallen van bijna waanzinnige woede.^ In de gevaarlikste

krisis van zijn leven, wanneer 't komplot tegen hem ontdekt

wordt, verliest hij alle zelfbeheer. Hij doet de malste dingen,

Scheldt op zijn tegenstanders in een weergaloos grove taal ; het

verzet tegen zijn wanbeheer wordt "goddeloos," " lese-majeste,"

zijn tegenstanders zijn ** scheinheilige schoften," " vuilaardige,

onwetende boeren," enz. Nog erger is de grenzeloze bedriegerij,

waarmee hij zich zoekt te rechtvaardigen : valse verklaringen

worden bij tientallen op zijn bevel opgetrokken en beedigd als

echt ; zelfs de Eesolutieen van de Politieke Raad worden vervalst,

en met valse eden bekrachtigd." Van der Stel openbaart in en

na de krisis een karakter, dat geen zweem van eergevoel of

schaamte bezit.

Ook zijn privaat leven herinnert aan zijn afkomst ; het was

z6 onzedelik, dat hij 't voorlezen der Tien Geboden bij diensten in

zijn tegenwoordigheid verbood, en dat zijn ongelukkige vrouw uit

wanhoop poogde zich om 't leven te brengen.

Zijn privaat leven, zijn regering, alles was uit een stuk ; hij

toonde al de eigensehappen van een "oosters Potentaat."^

' Eeu typies geval was dat vau de sergeant Johan Ernst Jering, die van de

wacht geroepen werd en door van der Stel eigenhandig afgerost werd. ("Contra
Ded.," 52, eu Kolbe, " Caput Bouie Spei Hodiernum," 760.)
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without its more admirable features, but he lacked balance and

self-control, and the moral sense seems to have been entirely

wanting.

His Oriental ostentation displaj'ed itself in his palatial

country seat. Yergelegen was to become a monument of magni-

ficence, reared upon the most cynical disregard of the commands

of the authorities in India and the Netherlands, and of the

eventual cost to the Company and the colonists. His ambitious

schemes demanded large sums of money, which had to be

procured, it mattered not by what means. Hence his endeavours

to obtain the complete control of the Cape market ; hence the

corruption and venality which characterised his administration.

His nature was at once weak and domineering. So soon as

he encountered the slightest opposition he was seized by fits of

almost maniacal fury. At the most desperate crisis of his life,

when the plot against him is discovered, he loses all self-control.

He acts like a madman, and rails against his opponents in

language of unexampled coarseness and violence. The resist-

ance to his misgovernment is "godless," " lese-majeste "
; his

enemies are '\canting rogues," " obscene, ignorant boors," etc.

Still worse is the colossal campaign of fraud by means of which

he seeks to establish his innocence. Upon his instructions false

depositions are drafted by the dozen, and attested as genuine

;

even the resolutions of the Council of Policy are falsified and

confirmed by perjury. Both in and after the crisis van der Stel

reveals a character without a trace of honour or shame.

His private life was no less reminiscent of his extraction. He

was grossly immoral, to such a degree, that he forbade the reading

of the Ten Commandments at any service held in his presence.

His unhappy wife attempted in despair to destroy herself.

In a word, his private life was of one piece with his government

;

both displayed all the characteristics of the " Eastern Potentate."

- Over deze vervalsingcn, zie bouedon, Aauhangsel, Hoofdstuk IV, E. bl. 282.

Over de vervalsing der Rosolutieen van do Politicko llaad, " Coutra Ded.," 83-89.

Do originolen van do vcrklaringen aldaar gegevon /.ijn op 't Kaapso Archief tc

viudeu. ^ Zo uoemeu hem do burgers in de "Contra Deductic."
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Zijn tegenstandei's, de boeren, waren geen heiligen. Adam Tas

is geen figuur, die als held van een roman kan dienen ; hij was

beschaafd, gezellig, beminnelik van geaardheid, maar zwak in 't

gevaar. Na zijn gevangenneming gedraagt hij zich niet met de

standvastigheid, die velen van zijn minder begaafde breeders

tonen.^ Zijn vriend, Jakobus van der Heiden, slaat gedurende

de vervolging een veel beter figuur. Zelfs niet de vreze des doods

kan hem zijn beschuldigingen tegen de Gouverneur doen her-

roepen. Hij toont een stug, hardvochtig karakter, dat om zijn

onbuigzaamheid respekt verdient. ^

Ook is het waar, dat be boeren terwille van hun eigen belangen

tegen van der Stel klaagden, zoals Colvin en Edgar hun

verwijten.

Dat echter hun optreden voor hun eigen zaak laakbaar is,

juist omdat zij voor zichzelf vechten, kan ik niet inzien.

De beweging van 1705 was niet uit de zelfzucht van enkelen

gesproten ; zij gold de gehele gemeenschap. Met recht kon Tas

de leidsmannen noemen " Mannsn van eere, die de gemeente met

kragt soeken voor te staan." ^*****
Om nu tot Adam Tas terug te keren : zodra de Gouverneur

bericht kreeg, dat de boeren over hem geklaagd hadden, viel Tas

bij hem in verdenking ; niemand anders kon te Stellenbosch de

leidsman van een dergelijke beweging zijn. In de nacht van 27

Februarie 1706 werd Tas gevangen genomen, en onder zijn

papieren vond men een ontwerp van 't Klachtschrift, met andere

bewijzen van 't komplot. Tas werd naar de Kaap gebracht, en

op het Kasteel " dag en nacht bewaakt door twe soldaten met

• Tas ontkent wel de echtheid van zijn verhoor, zoals dat door van der Stel

werd gedrukt in de " Korte Deductie " {v. "Contra Ded.," 66, 67), maar die

ontkenning komt ens ietwat halfhartig voor.

^ Over zijn vervolging, beneden, Aanhangsel, Hoofdstuk IV., B, 4, bl. 230. Hij

werd later beschuldigd van wredo roverijen op de Hottentotten gepleegd te hebben,

doch hiervau is geen bevvijs geleverd (Zie Aanhangsel, V. B. bl. 332). Tas stelde

hem later aan als voogd over zijn kinderen, en van der Heiden werd na de dood van
Tas beschuldigd van geen behoorlik verslag gegeven te hebben van zijn adminis-

tratie van de boedel (Vgl. Aanhangsel op Brief van Gouverneur en Eaad aan de
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His opponents, the farmers, were no saints. Adam Tas is

not the character to figure as the hero of a romance. He was

a cultured man, of genial and amiable disposition, but in the face

of danger he betrays his weakness. His conduct subsequent to

his arrest is not marked by the firmness and resolution which

so many of his less gifted brethren display. His friend, Jakobus

van der Heiden, plays far the nobler part during the persecution.

Not the fear of death itself can induce him to withdraw his charges

against the Governor. His is a " dour " character, hard and

repellent as flint, but his indomitable will compels our respect.

It is no less true that the movement against van der Stel was

immediately inspired by the self-interest of the conspirators.

Colvin and Edgar make this a reproach against them, but it is

not clear why the defence of one's rights should be matter for

censure, just because those rights happen to be one's own.

The movement of 1705 was not inspired by motives of

personal interest on the part of a few individuals ; it was the

concern of the community as a whole. Tas has truth on his side

when he speaks of the leaders as " Men of honour, that would

spend their strength in service of the community."*****
To return to our author. No sooner did the Governor be-

come aware that the farmers had lodged complaints against him,

than his suspicions fell upon Tas. There was no one else at

Stellenbosch who could direct a movement of the kind. During

the night of February 27, 1706, Tas was arrested, and amongst

his papers there was discovered a draft of the Memorial, with

other evidences of the plot. Tas was conveyed to the Cape, and

lodged in the Castle. There two soldiers, with drawn swords,

XVII van 16 Oktober 1724, Resolutie, Politieke Raad vau 29 Mei 1725, Brief

van de XVII aan G. en R., van 6 Maart 172G, en Brief van G. en R. aan XVII,
van 31 Jan. 1727). Uit deze laatste blijkt, dat v. d. Hoidcu en de andere
administrateuren uiet behoorlik inveutaris gemaakt laaddon bij 't begin, en dat
hij een som geld van de boedel renteloos gohad had, doch zonder die voor eigen

voordeel te gebruiken.

^ Zic beuedon, bl. 64.
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uitgefcogene zwaarden, de schoorsteen van zijn vertrek toegemet-

zelt, zijn spyze, drank, en wat hem ter havening wierd toegezon-

den, doorzocht, pen, inkt en papier geweigert, en zyne vrouwe op

haar aanstendige beede zelden toegelaten hem te mogen zien en

spreeken." ^ Hier zat hij " dertien maanden en zeventien dagen,"

tot 16 April 1707, toen eindeUk de beshssiug der Bewindhebbers

over de klachten der boeren de Kaap bereikte. De uitslag is

bekend : de boeren werden in hun optreden gehandhaafd, en

van der Stel en de hoofdambtenaren van hun posten ont-

slagen.

Ommiddellik nadat de bevelen der XVII bekend gemaakt

waren, werden Tas en de andere gevangene burgers in vrijheid

gesteld. Hun Hjden was ten einde, hun strijd gestreden. " En
is met geene penne uit te drukken met wat gejuich en vreugde-

tekenen deze menschen, toen ze uit hunne gevangenissen naer de

Kaap gingen, van de welmeenende burgers omhelst en verwelle-

komt wierden." ^

Na zijn vrijlating en de verdere woeHngen onder van der Stels

opvolger, d'Ablaing, vestigde Tas zich rustig op zijn hoeve te

Stellenbosch. De overlevering wil, dat hij die bij zijn terug-

komst herdoopte in " Libertas." 't Was een geestige vond, zoals

men van Tas kon verwachten.

Zijn eerste vrouw ontviel hem in 1714. Zij had hem vier

kinderen geschonken. Hij hertrouwde 25 November 1717

met Johanna Koeval van Leerdam, bij wie hij een zoon, Adam,

had.^ Vier van de kinderen hebben hem overleefd.^

De laatste periode van zijn leven werd rustig te Stellenbosch

gesleten. Hij diende de gemeente als Heemraad voor Stellen-

bosch en Drakenstein, en trad ook op als Gecommitteerde voor de

Compagnie bij de jaarlikse opname van de bezittingen der kolo-

nisten,^—een bewijs van 't vertrouwen door de regering in hem

gesteld.

1 Bogaert, 602. - Ibid.

3 Vgl. Testament vau Tas van 4 JMei 1718, in Stellenbosch Archieven, Testa-

menten 1715-1720, en de Villiers, " Geslacht-Register der Oude Kaapsche Fami-

lien," III, 399.
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kept guard over him day and night ; the chimney of his cell was

walled up ; his meat and drink were examined, as well as any

comforts that were sent him
;

paper and pen and ink were

refused him ; whilst his wife, who was unceasing in her prayers

to have speech or sight of him, was but seldom admitted.

There he lay for thirteen months and seventeen days, until

April 16, 1707, when the decision of the Directors upon the

complaints of the colonists eventually reached the Cape. The

verdict is familiar to all ; the action of the burghers was upheld,

and van der Stel and the head officials were dismissed from their

posts.

So soon as the instructions of the Seventeen were made

public, Tas and his fellow prisoners from amongst the colonists

were at once set at liberty. The fight was over, and their

sufferings were at an end. " And when these men went out from

their prisons to the Cape, not any pen may express with what

jubilation and tokens of rejoicing they were embraced and bidden

welcome by the well-dispositioned burghers."

After his release and the further disorders under d'Ablaing,

van der Stel's successor, Tas settled down quietly upon his

homestead at Stellenbosch, the name of which he altered upon

his return to " Libertas."" So at least tradition has it, and the

conceit is not unworthy of the man.

He lost his first wife in 1714. She had borne him four

children. Upon November 25, 1717, he married Johanna Koeval

of Leerdam, by whom he had one son, Adam. Four of his

children survived him.

The closing period of his life was spent in peace and quietness

at Stellenbosch. He served as Heemraad for Stellenbosch and

Drakenstein, and acted as one of the Company's commissioners

at the annual census of the colonists' property, a proof of the

confidence reposed in him by the Government. He was still

* Vgl. Petitie van Sara Wilholmiua Tas-Wedc. Diepenauw, bij de Brief van de

XVII aan G. on R. van 16 Okt. 1724 (Letters Received, 1725-G).

* Vgl. Requesten en Nominatieu, 1722, oudor 21 Dec. 1722, en Opgaaf-rollen,

1716-1718.
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Hij (loet nog dienst als Heemraad in 1722, wanneer hij op

1 Junie, " zijnde eenigsints onpasselijk," zijn laatste testament

maakt.^ En, hoewel zijn handtekening bij die gelegenheid nog

even flink en zwierig was als ooit, was het einde nabij. In de loop

van diezelfde maand (Junie 1722), is hij overleden.^

II. Hex Dageegister

Het oorspronkelike Dagregister van Adam Tas door hem zelf

van dag tot dag bijgehouden, is verloren. Er bestaan, zover wij

tans weten, alleen twee kopieen, beide fragmentaries, van delen

van het origineel.

^ 1. De Kopieen

De ene kopie, tegenwoordig op 't Eijksarchief in Den Haag,

werd in Maart 1706, op order van de Gouverneur gemaakt, op

't Kantoor der Compagnie aan de Kaap, en aan de Bewindhebbers

in Nederland gezonden, tezamen met de brief, waarin van der Stel

de ontdekking van het komplot onder de boeren vermeldt en

zijn eigen gedrag zoekt te rechtvaardigen. In deze brief geeft hij

de reden, waarom hij een afschrift van een deel van 't Dagboek

van Tas opstuurt :
" om U Wei Ed. Hoog Agtbare het luy en

Lecker Leven dat de boeren onder Malkander zijn leydende, en

hoe weijnig werk dat zij zelfs van hunne Landerijen, ende den

Arbeijd maaken (te tonen ?) soo hebben wij goed gevonden hier

nevens, . . . een staaltie te voegen ; zijnde een stuk van het

Dagverhaal, bij den voors : Secrets, van dit boos aardig rot

gehouden." ^

Het afgeschreven stuk loopt van 13 Junie tot 14 Augustus

1705. Daar het op de gewone wijze ingebonden werd in een

van de registers van " Overgekomen Brieven van Cabo de Goede

1 Er waren twee vroegere testamenten, t.w. van 5 Julie 1713 en 4 Mei 1718

(Res. Pol. Raad, 1 Mei 1725). Het laatste is te vinden in Testamenten, Sept.

1720-Juuie 1726.
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holding office as Heemraad upon Juue 1, 1722, upon which day

" being something poorly " he drew up his last will and testament.

His signature upon this occasion was as firm and flourishing

as ever, but the end was not far off. He died in the course of

the month (June 1722).

11. The Diary

The original Diary of Adam Tas, as kept by himself from day

to day, is lost. There are in existence, so far as we know at

present, only two copies, both fragmentary, of parts of the original.

§ 1. The Copies

The one copy, now in the Government Archives at the Hague,

was made in March 1706 by order of the Governor, in the

Company's offices at the Cape, and forwarded by van der Stel

to the Directors in the Netherlands, along with the dispatch in

which he reports the discovery of the plot amongst the farmers,

and endeavours to justify his own conduct. In this letter he gives

his reasons for forwarding a copy of a portion of Tas's journal

:

" To the end that the Most Honourable and Most Worshipful

[may know] the idle and delectable Life that the farmers do lead

one with another, and what small concern their Lands and Labour

do occasion them, so have we thought fit for to attach hereunto

a small sample, being a portion of the Journal kept by the afore-

said Secretary to this malignant crew."

The transcript covers the period from June 13 to August 14,

1705. It is inserted in the usual way in one of the files of

" Letters Received from the Cape of Good Hope, a.d. 1706," along

2 Vgl, Petitie van Sara Wilhelmina Tas, boven vermeld. De juiste dag wordt

niet gegeven.
* Vgl. " Letters Desp.," 290. De oorspronkelike missive van G. en R. aan de

XVII, waaruit hier gecitoerd wordt, is te vinden in 't Koloniaal .\rchief, 4030,

Rijks-Archief, Den Haag.
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Hoop, Ac. 1706," met andere stukkeii van gelijke datum,

kunnen wij aannemen, dat dit afschrift onveranderd uit de

handen van de Gouverneur tot ons is gekomen.

Van de andere kopie is de herkomst niet zo duidelik. In

November 1911 ontdekte de heer A. C. G. Lloyd, Bibliothekaris van

de Zuid-Afrikaanse Bibliotheek te Kaapstad, onder de papieren van

de van Dessin Verzameling aldaar, fragmenten van een afschrift

van 't Dagboek, met de titel :
" Gehouden Dagregister van den

Landbouwer Adam Tas." Deze kopie begint met dezelfde woor-

den als de Haagse—dus ook met 13 Junie 1705—en bevat de

rest van Junie, met Julie, tot de 17e., woordelik gelijk aan de

Haagse kopie. Het Kaapse fragment breekt hier af, en geeft de

rest van Julie niet ; over Augustus is er niets.^

Het Kaapse Hs. geeft echter drie maanden, die in 't Haagse

niet voorkomen : de maanden December 1705, Januarie en

Februarie 1706. Het loopt van 7 tot 29 December, breekt dan

af, op drie-kwart bladzij (wat ons doet vermoeden, dat 't oorspron-

kelike niets meer had over deze maand) . Dan begint het midden

in een zin, blijkbaar op 4 Januarie 1706, en loopt door tot

31 Januarie. Februarie volgt in zijn geheel, tot de 27e., de

laatste dag, waarop Tas een aantekening kon maken; want in

diezelfde nacht, 27-28 Februarie, werd hij gevangen genomen.

§ 2. Herkomst der Kaapse Kopie

Het van Dessin Hs. is hoogst waarschijnlik een officieel

afschrift gelijktijdig met 't Haagse gemaakt. Nemen wij aan,

dat dit 't geval is, dan komen een reeks feiten deze theorie

steunen : 't papier is hetzelfde als dat destijds op 't kantoor der

Compagnie gebruikt, 't handschrift en de schrijfwijze beide die

van de tijd. Voorts zijn er drie, misschien vier, aparte hand-

schriften in 't werk te bespeuren ; dit beduidt, dat drie of vier

klerken een hand gehad hebben in 't afschrijven. Korrekties

zijn doorgaans aangebracht in een ander handschrift, dat (naar

ik meen) van Abraham Poulle, de eerste klerk, dezelfde die

ook 't Haagse afschrift gecollationeerd heeft.^
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with other documents of like date, so that we may assume that

this copy has not been altered since it left the Governor's hands.

The history of the second copy is not so clear. In November

1911, Mr. A. C. G. Lloyd, Librarian of the South African Library

at Capetown, discovered in the library, amongst the papers in the

van Dessin collection, fragments of a transcript of the Journal,

under the title :
" Diary kept by the Farmer, Adam Tas." This

copy begins with the same words as the Hague fragment, that is

to say, with June 13, 1705. For the rest of June, and as far as

July 17, it agrees word for word with the Hague copy. At this

point the Cape fragment breaks off ; the rest of July is wanting,

and there is nothing of August. The Cape MS., however, contains

three months not found in that at the Hague, the months of

December 1705, and January and February 1706. It runs from

December 7 to 29, where it breaks off three-quarters down the

page, a circumstance which leads us to surmise that the rest of

the month was a blank in the original. It resumes in the middle

of a sentence, apparently on January 4, 1706. The rest of January

is complete, and so is February, until the 27th, the last day that

it was possible for Tas to make an entry, as during the night of

February 27-28 he was arrested.

§ 2. History of the Cape Copy

The van Dessin MS. is most probably an official copy made at

the same time as that at the Hague. This theory is supported by

several considerations. The paper is the same as that used at the

time in the Company's offices, and the handwriting and the spell-

ing are both those of the period. We can also trace in the work

three or perhaps four different hands, which means that three or

four clerks had a share in the transcription. There are corrections

throughout in another hand, which I take to be that of Abraham

Poulle, the senior clerk, who also collated the Hague copy. The
1 Nadat 't bovenstaando geschreven was, zijn er verdero delen van do Kaapse

kopie op do Bibliotheok ontdokt. Do pas govondon dolon geven de rest van Julie

en Augustus tot de 14e., prccies zoals de Haagso.
» Vgl. beneden, bl. 62.
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Voorts meen ik ook 't handschrift van een van de afschrijvers

geidentificeerd te hebben, als dat van een klerk, door wie vele

stukken uit deze periode, nog op 't Archief aanwezig, opgetrok-

ken zijn. Deze mening wordt ondersteund door twee zeer

bevoegde beoordelaars, de heren A. C. G. Lloyd en Professor W.
Blommaert.

Dit is dus precies, wat men van een officiele kopie zou ver-

wachten.

Andere tokens wijzen in dezelfde richting : telkens wanneer

Tas uitvaart tegen de Gouverneur, zijn er kruisjes geplaatst aan

de kant, alsof iemand de aandacht hierbij wil bepalen. Dit

geschiedt ook bij plaatsen, waar Tas dingen noemt, die hem zelf

of zijn zaak konden benadelen.^ Een veelzeggend "N.B."

wordt geplaatst tegenover de naieve opmerking van Tas, dat hij

meer als de helft te veel heeft opgegeven bij de jaarlikse opname

van zijn bezittingen.^ Alleen de vervolgende partij kon belang

hebben bij zulke punten.

Dat er wel een tweede afschrift bestaan heeft, is zeker. In

1708 vervolgt de Landdrost Samuel Martini de Meurs (opvolger

van Starrenburg) te Stellenbosch de burger Jacobus van den

Berge. Deze wordt door Tas bij zijn verdediging geholpen

;

verschillende dokumenten zijn door Tas eigenhandig opgesteld.

De wroeging tussen ambtenaren en burgers is nu op zijn ergst,

en ieder rechtsgeding is een politieke vechtpartij, waarin de twee

elementen zich met elkander meten. In de Inventaris van de

stukken door de Meurs in verband met deze zaak in Bade van

Justitie overgelegd, komt 't volgende voor :
" La- N : Eindelijk

Extract uyt het Dagregister van den Landbouwer Adam Tas."

En terwijl al de andere stukken, in de Inventaris genoemd,

aanwezig zijn, ontbreekt alleen dit Extract.^ Het kan heel goed

zijn, dat dit Extract later uit 't Archief van de Baad van Justitie

in handen van van Dessin kwam. Hij was verzamelaar van

historiese gedenkwaardigheden, en kon, daar hij 30 jaar lang

' Voorbeelden hiervan : beneden, onder 12 Jan. (Bl. 98) tegenover " slagters "

en " bakkers " ; bl. 100, tegenover de valse opgaaf van de Fransman ; bl. 102,

tegenover 't getal slaven. (Van der Stel had waarschijnlik van die slaven voor
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handwriting of one of the copyists I also think I have identified

as that of a clerk who drafted a considerable number of documents

belonging to the period and still preserved in the Archives. This

view is supported by two very competent judges, Mr. A. C. G.

Lloyd and Professor W. Blommaert. All these points are of

course precisely what we should expect in the case of an official

copy. Other indications point in the same direction. "Whenever

Tas breaks out into invective against the Governor we find crosses

in the margin, as if to draw attention to these passages. The

same occurs where Tas mentions circumstances which might

prejudice either his case or himself personally. There is a

pregnant " N.B." opposite his naive remark that in the property

census for the year he has made his return more than half too

large. Such points could only interest the prosecution.

It is certain that there was a second copy in existence. In

1708 the burgher, Jacobus van den Berge, is prosecuted at Stel-

lenbosch by the Landdrost, Samuel Martini de Meurs (Starren-

burg's successor). Tas assists the former in his defence, and

several documents are drawn up by Tas personally. The feeling

between officials and colonists is now at its bitterest, and every

action at law is a political duel between the two parties. In the

inventory of documents produced by de Meurs in the Justiciary

Council in connection with the case we find the following :
" Letter

N : Lastly, Extract from the Journal of the Farmer, Adam Tas."

All the papers mentioned in the inventory are in their place,

with the sole exception of this extract. It is quite probable that

at a subsequent date it found its way from the archives of the

Justiciary Council into the possession of van Dessin. He was

a collector of objects of historical interest, and as he served for

eigen gebruik genomen, en ze als " gestorven " afgeschreven. Vgl. beneden,

bl. 102). Verder, bl. 114, over 't bezoek aau Pretorius (in verband mot zijn afval,

V. beneden, bl. 114) ; bl. 114, over de verzoening tussen Husing en do Gouver-

neur ; bl. 122, over de verwenzingcn tegen van der Stel ; insgclijks, bl. 108, waar
Tas hem Turk en schurk uoemt.

- Beneden, bl. 96.

' De stukken zijn tc vindon in do " Criminelo Procos Stukkon," (" Frag-

menten," 1705-1713-1725), bl. 96.
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dienst deed op de kantoren van de Compagnie, gemakkelik toe-

gang gekregen hebben tot deze papieren.^

Uit al 't voorgaande, dat alles in dezelfde richting wijst, is

het geoorloofd te konkluderen, dat wij in 't van Dessin Hs. een

officieel afschrift van het oorspronkelike Dagregister hebben,

gelijktijdig met 't Haagse gemaakt, ten gerieve van de vervolging.

§ 3. Vertrouwhaarheid der Kopieen

Wat nu de betrouwbaarheid van deze afschriften betreft, valt

in de eerste plaats op te merken, dat voor zover de twee kopieen

elkaar dekken (Junie-JuHe) ,^ de overeenstemming nagenoeg

woordelik is. Alleen de laatste drie maanden (December-

Februarie) zouden dus een algehele mystificatie kunnen zijn.

Deze mogehkheid lijkt mij uitgesloten door 't feit, dat iedere

toespeling op de inhoud van dit gedeelte, voorkomende in 't ver-

hoor van Tas, dadelik met dag en datum verklaard kan worden

uit 't van Dessin Hs. Verder komt er nog veel voor in de Contra

Deductie, dat direkt uit deze maanden te verklaren is. Zonder

zich dus te beroepen op de toets der " innerlike kritiek," een-

heid van stijl, enz.,mogen wij de laatste drie maanden aannemen

als even betrouwbaar als de eerste drie.

In hoeverre geven de kopieen 't oorspronkehke weder ? Wij

kunnen niet gissen, hoeveel er van 't origineel weggelaten is.

Maar dat alles, dat er wel in de kopieen staat, door Tas precies

zo neergeschreven werd, mag, m.i., veilig aangenomen worden.

Immers, er komt zoveel in voor, dat voor de Gouverneur en zijn

zaak uiterst nadelig is, dat de afschriften moeilik als verwaterd

of geemendeerd zijn aan te zien.

1 Vgl. " Bequesten," Dl. 1, bl. 385. van Dessin was de schoonzoon van Elias

Kina, die zeer bevriend was met Tas, en hem bewijzen van van der Stels geknoei

leverde. (Requesten, I, 415, en II, 631. Voorts, beneden, bl. i, noot). Het is

dus begrijpelLk, dat van Dessin een biezondere waarde zou hechten aan 't Dagboek

van Tas.

^ Zoals reeds gezegd, geeft de Kaapse Kopie tans (na de laatste ontdekking) ook

de rest van Julie en Augustus tot de 14e., dus hetzelfde als de Haagse. De latere

vondst stemt eveneens overeen met 't Haagse Hs.
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thirty years in the offices of the Company he could easily have

obtained access to the papers in question.

All the above considerations, which point without exception

in the one direction, justify the conclusion that in the van

Dessin MS. we possess an official copy of the original Journal,

made at the same time as that at the Hague for the convenience

of the prosecution.

§ 3. Authenticity of the Copies

As regards the authenticity of these copies the first point to

be remarked is this, that so far as they cover the same ground

(June-July) they agree almost verbally. It is, therefore, only

in the case of the second three months that there can be any

question of a wholesale forgery. This is a possibility which

appears to me to be excluded by the fact that in the minutes

of Tas's trial there is not a single allusion to the contents of

this portion of the Journal that cannot at once be explained

by reference to such and such a day of the week and month in

the van Dessin MS. Moreover, there is much in the Counter

Defence that is directly explained by the entries made during

those three months. So that we may safely assume, apart

altogether from the evidence of internal criticism, identity of

style, etc., that the second three months are no less authentic

than the first three. As to the question of the degree of

fidelity with which the copies reproduce the original, we cannot

of course determine how much of the original has been omitted.

But as regards the actual contents of the copies, we may safely

assume, it seems to me, that we have the words of Tas himself

precisely as he set them down. There is so much that so com-

pletely damns both the Governor and his case, that it is difficult

to look upon the transcripts as in any way watered down or

bowdlerised.
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§ 4. Het Origineel

Hoeveel was er van het oorspronkelike Dagboek? Deze

vraag kunnen wij niet oplossen. Bogaert, die zeer goed inge-

licht was, vertelt, dat op 14 Mei 1706 de Landdrost naar de

woning van Tas komt, om naar papieren te zoeken. Hij onder-

vraagt de vrouw van Tas " na eenige maanden van 't dagregister

. . . alzo men in de gelichte lessenaar maar drie maanden

gevonden had." ^

Het is echter moeilik, deze bewering aan te nemen, daar de

eerste drie maanden reeds voor 31 Maart in bezit van 't Gerecht

waren, terwijl Tas ook reeds 8 Maart ondervraagd werd over

zekere punten, die hij in de latere maanden (Dec-Jan.) in 't

Dagboek aanroert.^

Wat nu het oorspronkelike Dagboek betreft, hiervan weten

we, dat het onder de papieren van Tas in zijn lessenaar was, toen

hij 28 Februarie 1706 gevangen genomen, en met lessenaar en

al naar de Kaap gevoerd werd. De Landdrost, Johannes Starren-

burg, die Tas gevangen genomen had, daar hij vroeger " een

vertrouwt en groot Correspondent " van Tas was, scheen nu
" bevreest te zijn, dat in de verzegelde Lessenaar zommige brieven

of papieren van hem mochten gevonden zijn, die tot zijn nadeel

konden strekken," ^ en zo opende hij later, met twee andere

ambtenaren, Brommert en Elsevier, de gerechtelik verzegelde

lessenaar. Zij namen de papieren die ze gevaarlik achtten eruit,

'ja scheurden zelf uit het zoo befaamde dagregister van . . .

Adam Tas sommige bladeren die voor haar perzonen nadeelig

waren, zonder dat daar van kennisse was gegeven aan den Ed.

Heer Gouverneur." ^ Daarna werd de lessenaar, met het Dag-

boek erin, weer gesloten en aan de Gouverneur in het Kasteel

overhandigd. Gedurende de maand Maart moet toen de Kopie

op last van de Gouverneur gemaakt geworden zijn, want in zijn

brief van 31 Maart aan de XVII, zegt van der Stel, dat hij dit

afschrift meestuurt.^ Op 8 Maart wordt het Dagboek weer

' Bogaert, 551.
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§ 4. The Original

The compass of the original Journal cannot be determined.

Bogaert, who was exceedingly well informed, relates how on

May 14, 1706, the Landdrost visits Tas's house to search for

papers. Tas's wife is questioned " as to certain months of the

journal . . . for that in the desk confiscated they had found but

three months." It is difficult to accept this statement, however,

as before March 31 the first three months were already in

possession of the Court, while as far back as March 8 Tas had

been cross-examined upon certain points with which he deals in

the later months of the Diary—December and January.

As regards the fate of the original, we know it was amongst the

papers in Tas's desk when he was arrested upon February 28, 1706,

and carried to the Cape, desk and all. The Landdrost, Johannes

Starrenburg, who had effected the arrest, had previously been " an

intimate and considerable correspondent " of Tas, and he now

seemed to be apprehensive " lest in the sealed desk they should

happen upon some letters or papers from him, the which might

tend unto his prejudice." With two other officials, Brommert and

Elsevier, he therefore broke the seals which the law had attached

to the desk, extracted the documents which were considered

dangerous, "and did even tear from that notorious Journal of . . .

Adam Tas some pages that did prejudice their persons, nor did give

information of the same unto the Hon. the Governor." The desk,

with the Journal inside, was then closed again and handed over to

the Governor in the Castle. It was during the month of March

that the Hague copy must have been made by the instructions

of the Governor, as in his letter of March 31, addressed to the

Seventeen, van der Stel mentions that he is enclosing the tran-

script. The Diary is mentioned on the 8th March, during the

* Zie zijn Intorrogatorium, " Crimiuele Proces Stukken," 1706.

3 Contra Ded., 23.

* Ibid. Ook Bogaert, 517.

» "Letters Desp.," 290.
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vermekl, gedurende het verhoor van Tas. Eveneens op de 22e,

wanneer Tas ondervraagd wordt op een punt door hem in het

Dagboek opgetekend.^

Dan komt een lange periode van stilzwijgen. Eerst in 1708,

nadat de crisis gekomen is, en de Bewindhebbers de zaak beslist

hebben, vernemen we weer iets van de papieren van Tas. W. A.

van der Stel heeft order gekregen, zich naar Nederland te

begeven. Hij bereidt zich voor zijn zaak daar te verdedigen,

en heeft hiervoor nodig de papieren van Tas. Op 18 April 1708

wordt door de Raad van Justitie " alvoorens te overhandigen

seekere lessenaar met verschyde papieren en geschriften van den

burger Adam Tas, meest door sijn eygen hand geschreven

. . . aan . . . Willem Adriaan van der Stel . . . het vidimus

over de voornaamste schrifturen sijn Ede. betreffende . . .

gepasseert."" ^ De volgende dag worden de resterende papieren

gevidimeerd, geautentiseerd, &c., en " alsoo aan d' E. Hr. Willem

Adriaan van der Stel, staande met de presente retourvloot te

repatrieeren, overgegeven en ter hand gesteld." ^ Het oorspron-

kelike Dagboek kan onder deze papieren geweest zijn.

Tas zelf had intussen alle pogingen aangewend, om de lesse-

naar met de papieren weer terug te krijgen, want de XVII hadden

de teruggave bevolen. Men had hem echter steeds met allerhande

blauwe bloempjes en beloften afgewezen. Nu de Gouverneur

eindelik op 't punt stond naar Nederland te vertrekken, wilden

de vrijburgers zich tegen zijn verdere intriges beschermen, en zo

gaven de voornaamste mannen, die in de beweging betrokken

waren geweest, aan Tas en Jacob van der Heiden een procuratie,*

om in naam van alien naar Nederland te gaan, met dezelfde

vloot, die van der Stel zou overbrengen, en daar stappen te

nemen, om de goede naam der burgers te verdedigen tegen de

aanvallen van van der Stel. Hiervoor was het noodzakelik de

papieren, verklaringen en andere bewijsstukken, die Tas, voor

zijn gevangenneming bijeengebracht had, in handen te krijgen.

> Interrog. van Tas, " C.P.S.," 1706.

^ Res. Raad van Justitie, in dato (" Grim, en Civiel," 1701-1708).
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trial of Tas, also on the 22nd, when Tas is cross-examined upon

a point noted in one of his entries.

Then follows a long period of silence. Not until 1708, after

the crisis has been reached and the case been decided by the

Directors, do we again hear anything of Tas's papers. W. A.

van der Stel has received orders to return to the Netherlands.

He is making preparations for his defence there, and requires

for the purpose the papers of Adam Tas. On April 18th, 1708,

the Justiciary Council, " before handing over ... to Willem

Adriaan van der Stel a desk with divers papers and documents

of the burgher, Adam Tas, for the most part writ in his own hand,

did effect the " vidimus " in respect of the most notable docu-

ments concerning his Honour." The following day the remain-

ing papers are vise'd, authenticated, etc., " and so surrendered

and given in hand of the Hon. Willem Adriaan van der Stel,

the same being upon point to repair to the Fatherland with

the present return fleet." The original Diary may have been

amongst these papers.

In the meanwhile Tas himself had employed every effort to get

the desk and papers back again, instructions for their return having

in point of fact been issued by the Seventeen. He had invariably

been met, however, with all kinds of specious excuses and promises.

Now that the Governor was at last upon the point of departure for

the Netherlands, the colonists were anxious to secure themselves

against further intrigues on his part, and accordingly the leading

men amongst those who had been concerned in the movement com-

missioned Tas and Jacob van der Heiden to proceed as their legal

representatives to the Netherlands, with the same fleet that was

to convey van der Stel, and there take steps to defend the good

name of the colonists against his attacks. It was necessary for this

purpose to obtain possession of the papers, depositions, and other

documentary evidence which Tas had collected previous to his

arrest. These papers were in Tas's desk, which was still retained

' Ibid.

* Do procuratie wordt gegeven, Contra Dod., Inleiding.
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Die papieren waren in de lessenaar van Tas, die nog steeds in

beslag gehouden werd.

Een request werd dus aan de Kommissaris Simons en de

Raad voorgelegd, verzoekende de teruggave van de lessenaar.

Beiden, Simons en de Gouverneiir, van Assenburg, gaven een

gunstig antwoord. De Kommissaris hield echter expres de

lessenaar terug, omdat hij niet wilde, dat de burgers de zaak

tegen van der Stel verder zouden drijven. Hoe Tas ook aanhield

om zijn lessenaar, Simons weigerde steeds die te overhandigen.

Hij zei uitdrukkelik tegen Tas, dat, indien hij en van der Heiden

aan de Kaap wilden blijven en niet naar Nederland gaan, hij

(Simons) aanstonds de lessenaar zou laten volgen, " maar indien

zij naar Nederland wilden gaan, hij nooit zou toestaan, dat ze die

kregen." ^

De burgers konden onder deze omstandigheden niets uitrich-

ten, en derhalve gingen hun procuratie-houders, Tas en van der

Heiden, ook niet naar Nederland, toeu de vloot, met van der

Stel aan boord, eindelik vertrok.

Zou nu van der Stel, bij zijn vertrek naar Nederland, de

papieren van Tas, met het Dagboek, meegenomen hebben ? Dat

kan niet vastgesteld worden.

Wij weten alleen, dat, toen Tas uiteindelik (in 1711) zijn

lessenar terugkreeg, het Dagboek, zowel als de andere belangrijke

papieren, verdwenen waren.

Eerst in Februarie 1710, horen wij weer van de lessenaar.

De Gouverneur-Generaal, Jan van Hoorn, is aan de Kaap, en

ageert daar als Kommissaris. Een Kommissie wordt dan aange-

steld, die de papieren in de lessenaar moeten onderzoeken. Hun
opdracht is : de particuliere papieren, " geen malitieuse saken

behelsende" te schiftenvan " de quaataardige en aanstootelijke,"

en daarover rapport te doen.^ Nadat dit behoorlik geschied was,

besloot de Politieke Baad, 26 Februarie 1710, " de quaataardige

geschriften, in een bundel bij den anderen gesorteerd " (door de

kommissie), "te vernietigen, en aan stukken te scheuren, gelijk

staande deese vergadering geschied is, mitsgaders de andere
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in custody. A request; was therefore addressed to the Commissioner

Simons and the Council, prajdug for the return of the desk. Both

Simons and the Governor, van Assenburg, returned a favourable

reply, but the Commissioner, being anxious that the colonists

should refrain from pushing the matter further against van der

Stel, purposely retained possession of the desk. Tas continued

to demand his property, but as invariably Simons refused to

hand it over. He informed Tas in so many words that if he and

van der Heiden agreed to remain at the Cape and not proceed to

the Netherlands, he (Simons) would at once surrender the desk,

" but so being they were minded for to repair to the Netherlands,

he should never suffer them to come by the same." Under these

circumstances the colonists could effect nothing, and accordingly

when the fleet with van der Stel on board at last weighed anchor,

their representatives, Tas and van der Heiden, remained behind.

It is possible that van der Stel, upon his departure for the Nether-

lands, carried with him Tas's papers, including the Diary. But

the point cannot be determined ; all we know is, that when the

desk was eventually restored to Tas, early in 1711, the Diary,

together with all the other documents of importance, had

disappeared.

Not until February 1710 do we hear of the desk again. The

Governor-General, Jan van Hoorn, is then at the Cape in the

capacity of Commissioner. A committee is appointed, with

instructions to examine the papers in the desk. Their business

is to separate out the private papers, " embracing no malicious

matters," from those of a " malignant and sklanderous " character,

and submit a report. This being duly accomplished, the Council

of Policy, upon February 26, 1710, resolved " for to destroy and

tear into pieces the papers of malignant character, as assorted

(by the committee) in one docket one with another, the which

performed during this present diet ; as also for to cause to be

delivered to the man Tas the other papers and further effects

' Contra Ded., Inlciding.

2 " Res. Pol, Uaad," 1700-1710, iu dato.
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papieren en verdere goederen daar in berustende, hem Tas weder

te doen geeven." ^

Indien nu het Dagboek onder die papieren was, en niet door

van der Stel naar Nederland was meegenomen, kan er weinig

twijfel bestaan, dat het ook vernield werd. Immers, het werd

gewis beschouwd als " malitieiise saken behelsende "
!

In alle geval Tas heeft het niet weer teruggekregen, want in

de inventaris " van alle sodanige Papieren en verdere goederen,

als 'er op den 2e. February 1711 in de Lessenaar van Monsieur

Adam Tas zyn bevonden," ^ komt geen melding voor van het

Dagboek.

Het oorspronkelike Dagboek meet dus voorlopig als vernield

of verloren beschouwd worden.

§ 5. Waarde van het Dagboek

Niet ten onrechte noemt Bogaert Adam Tas " de bekwaamste

ter penne " ^ onder de kolonisten, en moet zelfs van der Stel

toegeven, dat hij " een sierlijk schryver " is. Zijn pennevruchten,

het Klachtschrift, de Contra Deductie, het Dagregister, met vele

nog onuitgegeven stukken, waarvan enige, zoals het tweede

Klachtschrift,^ zeer interessant zijn, vormen een literariese

nalatenschap, die hem de ereplaats geeft onder de Zuid-Afri-

kaanse schrijvers van vroegere tijden. Het Dagboek, alleen als

letterkundig produkt beschouwd, kan heel goed met de meest

gevierde werken van dat slag uit zijn tijd een vergelijking door-

staan. Tas beschikt over een lenige, natuurlike stijl, die hij

naar willekeur kan smeden, die al zijn gemoedsaandoeningen,

van luimige scherts tot gloeiende toorn, even gemakkelik vertolkt.

Voor de keunis van de periode, in zekere opzichten de meest

belangrijke in onze geschiedenis, is het Dagboek van onschatbare

waarde. Het schildert in levendige kleuren de maatschappelike

verhoudiugen onder de Zuid-Afrikaanse boeren, op 't tijdstip,

dat Nederlanders, Fransen, Duitsers, e.a.m., met hun rasse-

eigenaardigheden nog in scherpe tegeustelling tegenover elkaar

stonden, toen de samensmelting dezer vreemdsoortige elementen
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therein contained." If the Diary were still amongst the papers

in question, not having been carried to the Netherlands by van

der Stel, there can be little doubt that it was destroyed with the

rest. It was certainly regarded as " embracing malicious matters."

In any event, Tas never recovered it ; in the list " of all such

papers and further effects as were upon the 2nd February 1711,

discovered in the desk of Monsieur Adam Tas," no mention is

made of the Diary. For the present, therefore, we must regard

the original Diary as destroyed or lost,

§ 5. Value of the Diary

It is not without justice that Bogaert calls Adam Tas " the

most skilled with the pen " amongst the colonists, whilst van der

Stel himself is compelled to admit that he is " an elegant writer."

The fruits of his pen, the Memorial, the Counter Defence, the

Diary, and numerous still unpublished papers, some of which,

such as the second Memorial, are of the highest interest, constitute

a body of literary remains which entitle him to the place of honour

amongst the South African writers of the earlier period. Regarded

merely as a work of literature, the Diary challenges comparison

with the most celebrated contemporary works of the same order.

Tas is master of a supple and natural style, that he can mould at

will so as to mterpret with equal ease all the emotions of his heart,

from humorous raillery to burning indignation.

For our knowledge of the period, in certain respects the most

important period in our history, the Diary is of inestimable value.

It pictures in lively colours the social relations obtaining amongst

the South African farmers at a time when the racial characteristics

of Dutch and French and Germans and the rest still stood out

in strong contrast and relief, and when the fusion of these hetero-

geneous elements had scarcely begun. It also indicates how the

' " Re3. Pol. Raad," 1700-1710, in dato.

* Gegeven aan 't einde van de Contra Ded.
' Bl. 494.

* Vgl. beneden, Hoofdstuk IV., A. bl. 174.
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nauweliks begonnen was. Het toont ook, hoe, door de verdrukking

onder van der Stel, en door de eenparige tegenstand tegen deze

verdrukking, die samensmelting bevorderd en verhaast werd.

Het Dagboek geeft ons ook een inzicht in de kerkelike aan-

gelegenheden. Wij begrijpen de positie der predikanten, die

eenvoudig dienaren der Compagnie zijn, en dus dadelik als zoda-

nig fel tegen de boeren gekant zijn, wanneer dezen de ambtenaren

beschuldigen. Voor Godsdienst en kerk heeft Tas veel respekt,

voor deze " van zich zelven hooggevoelende Tempeliers " niet

heel veel.

Het boerebedrijf, met zijn dagelikse werkzaamheden op 't

land, in de wijngaard, onder 't vee, kunnen wij nagaan, zowel

als de gewoonten der boeren bij 't onderlinge verkeer, visites,

kerkgang, begrafenissen, enz. De levendige handel onderling in

allerhande Europese en Indiese waren, ten spijte van 't verbod

hierop, en de klachten tegen de onrechtmatige konkurrentie der

ambtenaren, geven ons verder een kijk op de ekonomiese

toestanden.

Voor de studie van de oorzaken der ontevredenheid tegen 't

beheer van de Gouverneur is het Dagboek vooral belangrijk

Het werpt zoveel licht op de " van der Stel Kwestie," waarover

de meest uiteenlopende meningen nog steeds verkondigd worden,

dat ik gemeend heb, de aandacht in de eerste plaats te moeten

wijden aan de politieke zijde (om het zo te noemen) van 't

Dagboek. En te meer, daar onze waardering van de schrijver

geheel afhankelik is van 't oordeel over zijn aandeel in de strijd

tegen van der Stel.

Deze studie, die in 't Aanhangsel te vinden is, heeft zoveel

ruimte geeist, dat het Dagboek, voorlopig altans, uit andere

gezichtspunten onbesproken moet blijven.



INTRODUCTION xlvii

tyranny of van der Stel and the unanimity of the opposition which

it evoked, promoted and hastened this fusion.

The Diary also furnishes us with an insight into the

ecclesiastical conditions. The position of the clergy is made

clear to us ; they are the servants of the Company, and as such

are at once up in arms against the farmers, so soon as the

latter assail the officials. Tas has a distinct respect for religion

and the Church, but his feeling for these " high-stomached

Templars " is strongly qualified.

We can follow, again, the life of the farming community, their

daily avocations in the fields, in the vineyard, and amongst the

cattle, as also their habits in respect of social intercourse, their

visits to one another, their attendance at church, at funerals, etc.

So too the brisk trade carried on amongst them in all manner of

European and Indian wares, in spite of the Company's interdict,

and their protests against the unfair competition of the officials,

give us a glimpse into the economic situation.

For the study of the causes of the discontent occasioned by the

Governor's administration the Diary is especially significant. It

throws such a flood of light upon the " van der Stel question," with

regard to which we find the most divergent views still publicly

proclaimed, that I have felt it advisable to concentrate attention,

in the first instance, upon what I may perhaps call the political

aspect of the Journal. The more so, as our estimate of the author

depends entirely upon the verdict we pronounce upon his share

in the conflict with van der Stel. This inquiry will be found in

the Appendix ; it has appropriated so much of our space that we

are obliged, at least for the present, to omit all discussion of the

Diary from other points of view.







Een stuk iiijt het clagregister gehouden bij Adam Tas,

vrijlandbouwer aan Stellenbosch (1705).^

JUNIJ, 1705.2

Kort na de middag zijn liier ten liuajse gekomen Hans de

Smit ^ en zijn huijsvrouwtje ; sij zonden drie Hottentots vooraf

met eenige goederen die Mr. Hans Jacob voornt. op gisteren van

de Caab voor ons hadde meede gebragt. Vooreerst wierde mij

door hem een brief behandigt van suster Tas,^ neevens een riem

papier van Mr. IJsbrand Vincent door Mr. Fredrik Paran ^ over-

gebragt, als meede 't boeck behelsende 't bedrijff van de gebroeders

Cornelis en Jan de "Wit en elf stuks boekzalen voor desen aan

Mr. Starrenburg ^ en naderhand aan Mr. van Putten "^ geleent.

1 Extract uit het register van overgekomen brieven van Kaap de Goede Hoop,

3e deel, Ao. 1706. (Koloniaal Archief No. 4032.) Algemeen Rijksarchief, 's

Gravenhage.

In de noten bij de tekst van 't dagboek wordt verwezen naar Leibbrandt's

Prdcis of the Archives of the-Cape of Good Hope, Letters Despatched, 1696-1708

en Defence of W. A. van der Stel ; A. Bogaert, Historische Reize ; P. Kolbe,

Caput Bonae Spei Hodiernum ; Adam Tas, Contra Deductie ; en andere gedrukte

bronnen ; en verder naar de onuitgegeven stukken in 't Kaaps Archief, een enkele

keer naar stukken in 't Algemeen Rijksarchief in den Haag.

Het oorspronkelik afschrift berust tans op 't Algemeen Rijksarchief in den

Haag, zoals hier aangeduid. Ik geef de voorkeur aan 't Haagse afschrift boven

't Kaapse, omdat wij omtrent de herkomst hiervan volkomen zekerheid hebben.

Ik heb echter de twee afschriften zorgvuldig vergeleken (d.w.z., mijn gecollatio-

neerde kopie van 't Haagse Hs. met "t oorspronkelike Kaapse Hs.) en alleen

onbeduidende afwijkingen in schrijfwijze, enz., gevonden.

2 Beide Hss. 't Haagse en 't Kaapse beginnen met deze woorden, zonder vermel-

dingvan dag of datum. Het is zeer onwaarschijnlik dat Tas zijn Dagboek zo zou

begonnen zijn, daar hij verder steeds dag en datum neerschrijft. De verklaring

van dit abrupt begin moeten we dus zoeken bij wat er gebeurde, nadat de papieren

van Tas in beslag genomen waren door de Landdrost, Johannes Starrenburg.

Deze, vroeger zelf vrijburger en goede vriend van Tas, wist dat er onder diens

papieren ook brieven door hem aan Tas gericht moesteu zijn, die misschien voor

hem, in zijn nieuwe rol van Landdrost en boerevervolger, gevaarlik kouden zijn.

Zo liet hij dan de dag na de gevangenneming van Tas de lessenaar openen,



Portion of diary kept by Adam Tas, free burgher and farmer,

Stellenbosch (1705).

JUNE, 1705.

Shortly after midday put in Hans smith and his good dame

;

they did send three Hottentots before with some goods, the

which the said Mr. Hans Jacob had brought with him for us

yesterday from the Cape. And first he did dehver me a letter

from my sister Tas, together with one ream paper brought over

by Mr. Fredrik Paran from Mr. Ysbrand Vincent, as also the

book containing the story of the brothers Cornelis and Jan de

Wit, and eleven numbers of the " Boekzaal " lent a time ago to

Mr. Starrenburg, and thereafter to Mr. van Putten. Further,

(zonder Tas er in te kcunen), en snuffelde alles door, terwijl hij alle papiereu

verduisterde, die hem zelf nadelig konden zijn. Hij scheurde ook hele bladzijden

nit 't Dagboek, omdat hij daarin vermeld werd op een wijze, die hij liever niet

bekend wilde hebben. (Zie Contra Ded., bl. 23, en A. Bogaert, Reize, bl. 517.)

Uit de inhoud mag men afleiden, dat we hier een deel hebben van de aante-

keningen gemaakt op 13 Juni 1705.

^ Dit was Hans Jakob Conterman, vrijsmid en Heemraad te Stellenbosch, in

de wandeling Hans Jakob of Hans de Smit genoemd. " Mr." is de afkorting voor
" Monsieur.''

* Sara Wilhelmina Tas, zuster van de schrijver, later getrouwd met de

vrijburger Claas Hendriksz. Diepenauw. (Vgl. Ingek. brieven 1724,—brief v.

XVII aan G. en B., 16 Oct. 1724.) Zij woonde destijds bij Henning Husing, die

getrouwd was met Maria Lindenhof , zuster van hun motder.
* Paran was pas uit Nederland aangekomen ; zie beneden, bl. 10.

" Wij zien hier, dat Tas een boekevriend is,—wat nog meer zal blijken, en

tevens, dat Starrenburg toen nog niet zijn vijand geworden was. Over de
" boekzalen," zie beneden, bl. 26, noot.

' Willemvan Putten, 's Compagnies Pakhuismeester,lidvan de Politieke Kaad
en van de Raad van Justitie. Hij was een van de twee gecommitteerden, die later

gszonden werden om Tas gevangen te nemen. Bogaert beschrijft hem als " van

aart bars, verwaant en bitter en gehouden voor een der grootste opruiers en

raadgevors van den Gouvorneur, en mogelijk niet zonder reden bekent onder den
uaam van d' IJzerkramer." {Reize, bl. 527.) De vrijburgers geloofdeu algemeen,

dat hij dikwels 's Compagnies ijzer voor eigon rekcning verkocht.
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Wijders 5 paar vrouwe en twee pr; mans koussen, aan ons door

moeder ^ uijt het vaderland gesonden, twee packjes met poeijer,

't predikatie boeck van de heer Balthazar Becker ^ gezegender

geheugenis en een fles van 8 catjes^ thee door Mr.

3 kannen met Kina * voor ons gekogt ; ook 3 aarde kannen met

ITChir genever van Mr. Pfeijffer^; als mede 6 lb. hop

van denselven dog zonder brief ; 't is goed

genoeg voor de boeren. Eijndelijk een brief van Mr. Kina,

mij schrijvende dat de scheepen de Unie en Zandhorst^

den lien deser in de Tafel Bhay ten anker waren gekomen en

dat de laatste met timmerhout voor de Caab was vollaaden.

Wijders was 't schip Berkenroode, en nog een Zeeuw mede op 't

inkomen. Hij schrijft verder voor een tijd van 't comptoir

afgeschijden te zijn door een verdoemde commissie hem op den

hals gelegt om bij 't lessen der goederen uijt de scheepen, present

te weezen.' Hij schrijft mij meede dat den derdewaak David

Brouwer te Delft zig in den egt hadde begeeven ; eijndelijk

word mij bekend gemaakt, als dat Hendrik ten Damme ^ onlangs

boekhoiider met f.30 was geworden en absoluijt cassier en dat in

* d.i. Margareta Lindenhof, weduwe Tas, woonachtig te Amsterdam. (Vgl.

Uitgezonden Brieven, 1705, Kaaps Archief, brief van G. en R. aan de XVII,

31 Augustus 1705, en verder 't testament van Adam Tas. (Stellenbosch Testa-

menten, deel 1715-1720.)

- Dit was de bekende vrijzinnige Predikant, schrijver van De betoverde

Wereld, en vele tbeologiese werken, waarouder een verzameling van Predicatieen

(Amsterdam, 1694). Dit laatste was dus waarschijnlik 't werk dat Tas bedoelt.

Bekker stierf in 1698. (Zie van der Aa, Biografisch Woordenboek.)
3 Katje, een Oost-Indies gewicht, 1/100 Pikol, of 0,617 K.G.
* Elias Kina, assistent in 's Compagnies soldijkantoor, een goede vriend van

Tas, die, dank zij zijn positie op 't kantoor, op de hoogte was van 't geknoei, dat

daar gedurig aan de gang was tussen de Gouverneur en de hogere ambtenaren.

Hij schreef hierover aan Tas, en toen deze gevangen ward, vond men die brieven

van Kina in zijn lessenaar. Daarop werd Kina " door particuliere ordre " van de

Gouverneur in hechtenis genomen, doch na zes waken weer op vrije voet gesteld.

{Contra Ded., bl. 33.) Kina's verhoor (Criminele Proces Stukken, 1706) is

interessant en zeer belangrijk. Verschillende voorbeelden van "t geknoei van de

Gouverneur en zijn kliek komen daarin voor den dag.

* Johannes PhijSer, toen een van de wijnpachters. Hij was een van de

vertrouwelingen van de familie van der Stel, die hem gebruikte om haar produkten,

onder zijn naam, voor hoge prijzen aan de Compagnie te verkwanselen. (Zie

verhoor van Kina, hierboven vermeld, vraag 22.) De Oud-Gouverneur, Simon
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5 pair women's and two pair men's stockings sent us by mother

out from the old country, two parcels powders, the book of

sermons by the Rev. Balthazar Becker of blessed memory, and

a canister with 8 measures tea, the same purchased for us by

Mr. Kina ; likewise 3 earth I'ars of gin of Mr. ^, ^, ..„
.

.

' '' ^
.

Of PfeiJSer

Pfeijffer ; as also 6 lbs. hops of the same, but with- 3 jars gin,

out invoice—sufficient good for the poor farmer.
"" ^'^^'

Last a letter from Mr. Kina, writing me how that the vessels

** de Unie " and " Zandhorst " Avas come to anchor in Table

Bay the 11th current, the last with a full cargo of timber

for the Cape. Further that the " Berkenroode " and another

Zeelander likewise was upon point to come in. He do write also

of his being for a time forth of his office by reason of some

damned commission they do put upon him, for to be present at

the unloading the wares from out the vessels. He writes me too

that the third mate, David Brouwer, of Delft, hath got him a

wife ; and last he give me to know how that Hendrik ten

Damme was lately become book-keeper at f.30, and a full-blown

van der Stel, had Phijffer ook als agent gcbruikt in zijn eigen zaken, eu is, volgens

Kolbe (bl. 838) in diens huis gestorven.
'^ Deze scheepsberichten stemmen volkomon overeen met de officielc aante-

keningen in 't Dagregister gehouden in 't Kasteel aan de Kaap.
' 't Kaapse Dagregister spreekt, onder 3 Junie, van " de ontlossingo der

goederen en masten uijt de Henicri en Flora.'^ Kina zou dus hiermee hebben
kunnen belast zijn.

* Zoon of andere familiebetrekking van Willom ten Damme, opper-chirurgijn

in 'a Compagnies dienst aan de Kaap. Willem ten Damme en zijn vrouw, bij de

kolonisten bekend onder de uaam van Leen de Schout, v^aron de biczondere

vertrouwelingen van de Gouverneur. Men vindt gedurig vermeld, dat hij bij

hen aan huis komt, en Tas tekent zelf aan, hoe zij met hem naar en van

Vergelegen gaan. Leen de Schout was tevens cen invloedrijke raadgeefster

van van der Stel. (Vgl. Bogaort, bl. 51G.) Kolbe zegt, dat ten Damme " sehr

schone Tochter hatte, und ihm (van der Stel) ofieubahr Schuld gogebon wurde,

dass er mit denselben bublete " (bl. 750). Hoe dit ook zij, ten Damme had
tussen 1701 en 170G drie koor van Willem Adriaan van dor Stel grond gekregen.

(Vgl. Old Cape Freeholds, vol. I, bl. 220, en vol. II, bl. 13, en 58 ; Kantoor v. d.

Landmetor-goneraal, Kaapstad.) In 1705 behoorde hij tot do grootste ambtcnaar-

boeron. (Bogaert, bl. 47G.)
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den tijd van vijff jaaren ; daar bij werd gevoegd, als dat zoo

voortgaat zal hij in 't kort wel gubernator worden, omdat na 't

schijnt zijn geluk in dit koninkrijk is vast gesteld, enz.

Nadat Mr. Hans de Smit nevens zijn vrouwtje een wijltje

hier geweest waaren, de vrouw een teetje gedronken, enz., en wij

met elkanderen eenige glaasjes wijn en eenige pijpjes met

smookkruijd geconsuminderd hadden, zijn se na hun huijs

geslentert. Onder anderen is mij ook verhaald, als dat Juffr.

Selijns een jonge zoon heeft ter weereld gebragt, als meede dat

zij weder met haar man^ vereenigt is en dat se thaus zamen

wonen. Of dit van langer duur zal zijn, leerd den tijd.

Zonclag den 14ert. 's morgens betogen lugt met reegen. 't

Heeft den voorigen nagt ook braaff geregent, zijnde het thans

een gezegent weer, waarvoor we Gode dankbaarheijd schuldig

zijn. Op dato ben niet ter kerk geweest door dien de Heer Bek ^

op Drakensteijn heeden heeft geleeraard. 't Heeft desen dag bij

buijen geregent en zomtijds daaronder gehageld. Mij is

verteld dat de Hr. Bek desen dag op Drakensteijn niet heeft

gepreekt, aangezien het te veel heeft gereegent. De geestelijke

maats in dit land zijn bezonder op haar gemak gezet.

Maandag den 15en. 's morgens betogen lugt, ook heeft 't

desen voormiddag nog al soo wat gereegend. Heeden isser met

ploegen weder voortgank gemaakt. Ook isser in de nieuwe

thuijn mist gereeden en stroo in de hocken gebragt. Des

namiddags ben ik na Stellenbosch geslentert om bij Hans de

Smit te verneemen, wat dag hij na de Caab zoude rijden, vermids

ik van meening ben (zoo God wil) met hem te rijden. Hij heeft

mij gezegt van voorneemen te zijn om Woensdagmorgen te

rijden, soo het anders bequaam weer is. Vandaar ben ik ge-

wandeld ten huijze van Mr. Mahieu, ^ alwaar de Hr. Bek was;

' In de Contra Deductie (bl. 223) wordt melding gemaakt van een Paulus
Seleins, die " de eerste soete Wijne hier aan de Caab gemaakt " zou hebben, en

die zeer slecht beliandeld werd door W. A. van der Stel. Of hij hier bedoeld

wordt, weet ik niet.

- De Eerw. Heuricus Bek (Beck) werd in 1702 uit Nederland gezonden als

plaatsvervanger van de Franse Ds. Pierre Simond te Drakenstein (cf . Spoelstra,
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cashier, and that in the space of five years ; whereto he did add,

if that do so continue, he shall shortly grow to be Governor, for

that, as it do seem, his fortunes in this kingdom is fast assured,

etc.

After Hans smith with his goodwife had spent a little time

with us, the lady with her dish of tea, etc., and we two together

with our glass or two of wine and sundry pipes tobacco, they

did make their way home at their ease. Am told among other

things how that Mrs. Selijns is brought to bed of a son, as also

how she is come together again with her husband, and how they

do now live together. If this be like to hold, time will discover.

Sunday the 14,1)1. Dull morning, with rain. A goodly rain

too in the night, it being now blessed weather, for the which we

do owe God thanks. Not to church to-day. Mr. Bek holding

service at Drakenstein. Rained this day in showers, with some-

times hail between. Am told that Mr. Bek have made no sermon

at Drakenstein to-day, considering it did rain too hard. Our

clerical crew in this country do vastly fancy their ease.

Monday, the 15th. Dull morning, also a fairish fall of rain

this forenoon. More ploughing to-day again ; also dung led into

the new garden and straw carried into the kraals. In the after-

noon to stroll to Stellenbosch for to discover of Hans smith what

day he thought to drive to the Cape, as meaning to drive with

him, so God will. He told me he did purpose for Wednesday

morning, as the weather should favour. Thence to Mr. Mahieu's,

where was Mr. Bek
;
gammer van den Brink come thither also

;

Bouwstoffen, Gcref. Kerken in Z.A., dl. I, bl. 33). Later werd hij overgoplaatst

naar Stellenbosch (ibid., bl. 42), daar Ds. E. F. le Boucq aangesteld werd te

Drakenstein. Deze weigcrde echter naar Drakenstein te gaan, on zo moest Ds.

Bek ook nog hicr de dien.ston waarnemen [ihid., bl. 35, Gl).

* Jan Mahieu, ziekentrooster en tevens sekretaris van Landdrost en Heem-
raden to Stellenbosch. (Vgl. Leibbrandt, Precis, Letters Despatched, 1G96-1708,

bl. 176, en Minutcn, Justitiele Attestatien, 1705.) Mahieu hielp later de Land-
drost bij do gevangonneniing van Tas, en verzegoldo diens kisteu en kasten.

(Bogaert, bl. 517.)
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moedertje van den Brink ^ qiiam ook daar ; onder 't smooken

van een pijp tabak wierde mij verteld, als dat gisteren namiddag

voor 't huijs van Jacobus de schoenmaker ^ een oorlog was

ontstaan, gemelde Jan Hagelee schoenflicker was, met zijn

boosaardig wijff geadsisteerd, 't wijf van Christiaan Martensz.

(in de wandeling Mosterts MariJ genaamt) op de huijd gekomen.

't WiJf van den schoenflicker sloeg Mosterts Marij met

een pik tegen 't hoofd dat er 't bloed bij neer Hep ; deselve

viel door die slag ter aarden; toen quam de schoenmaker

toeloopen en trapten dat nederleggende vrouwe-schepsel met de

voeten op de borst, buijk, enz. Ondertusschen was des flickers

wijff ook niet stil, maar roerde de vuijsten soo hard als zij konde

en ongetwijfeld zouden se dat schepsel hebben dood geteijsterd,

zoo de Hr. Bek niet was op 't mat gekomen en gezegt hadde hier

van kennis te zullen dragen ; toen lieten se van haar af. Onder-

tusschen moest het deerniswaardige schepzel zoo toegetakeld na

huijs slenteren ; na 't aanhooren van dese historie ben ik na

mijn kluijs gewandeld ; ik vernam 'thuijs komende dat Mr.

AppeF neveus Lourens de Smif* en Jan Harmansz.^ 't onsen

huijze waaren geweest en dat Appel gezegt hadde morgen

ochtent te zullen wederkomen.

Dinsdag den 16en. 's morgens holder weer dog koeltjes ; met

ploegen isser nog al voortgevaaren, als mede met mist rijden in

de zoogenaamde nieuwe thuijn ; des voormiddags ben ik op 't

land wesen wandelen en bevond het kooren meerendeels zeer

groen en aangenaam te staan; na een wijltje daar geweest te

hebben ben ik na huijs geslenterd.

Woensdag den lien, 's morgens goed weer ; desen morgen

' Hoogst waarschijnlik de weduwe van de vrijburger Barend van den Brink.

(Vgl. Criminele Proces Stukken voor 1712, en Spoelstra, Bo2iwstoffen, II, bl. 268.)

^ De schoenmaker heette Jakobus van den Berge ; de naani van 2ijn vrouw
was Jacomijntje. Hun slachtoffer was Maria Bartels, vrouw van Christiaan

Martensz. De stukken in verband raet deze zaak zijn te vinden in 't deel Grim.

Proces Stukken 1705-1725 (C. 2411). Verklaringen van ooggetuigeu komen
precies overeen met wat Tas hier verhaalt.

^ Ferdinandus Appel, Heemraad te SteUenbosch, een van de leidsmannen in



June, 1705] DIARY OF ADAM TAS 9

over a pipe of tobacco was told how yesterday afternoon there was

war broke out before Jacobus shoemaker his house ;
said scum

of a cobbler, with his cross-grained slut in couple, did set upon

Christiaan Martensz his wife, called in ordinary Mostert's Marij

;

the cobbler's drab with a pick did fetch Mostert's Marij a blow

upon the head that the blood run down ; the same with the blow

did fall to earth, whereon the cobbler come running, and with his

feet did trample the poor baggage where she lay upon the breast,

the belly, etc ; meantime the cobbler's wife not idle neither, but

did ply her fists so hard as she could, and out of doubt they had

mishandled the creature unto death, but that Mr. Bek come upon

the scene, and did declare to take cognizance of it, whereon they

left off of her, the while the poor wretch must drag her home in

sorry pickle. After hearing of this history did make my way

home to my humble dwelling; arrived there, learned that Mr.

Appel with Lourens smith and Jan Harmansz. was called at our

house, and that Appel had said he should come again next

morning.

Tuesday the 16th. Bright morning, but something cold.

Fair progress ploughing, also carting of dung in what we call

the new garden. In the forenoon abroad upon the lands, and

found the corn stand for the more part mighty green and

pleasant ; a short while there and so home at my ease.

Wednesday the llth. Fine morning. At nine o'clock this

de beweging tegen W. A. van der Stel. Werd door de Gouverneur met Husing,

van der Bijl on Meedand naar Nederland gozonden. Zie verder zijn verklaring,

Contra Ded., bl. 118.

• Waarschijnlik Lourens Verbruggo, vrijsmid en quartiermeester van do

Burgorkavallerie van Stellenbosch en Drakenstein. (Letters Despatched, bl.

272.)

* Jan Harmansz. Potgieter, vrijburger en wachtmeestcr van de kavallerie.

(Ibid.)
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ten negen uuren ben ik met de paardewagen van Hans de Smit

Op dato ^^ ^^ Caab gereeden. Wij zijn ten drie uuren daar

gezaaijt 2 aangekomen. Ik bevond dat de vrunden met
mudde Sicih- °

aaner koorn. elkanderen nog in gezondheijd waren. Mij wierde
™" ^^'^'

verhaald als dat al het goed aan ons gezonden

uijttet vaderland behouden was overgekomen. Ik bevond datter

twaalff vaderlandse scheepen ter rheede laagen, waaronder 4

Zeeuwen waaren, die binnen de drie maanden waaren over-

gezeijld ;
^ tegens den avond heb ik Mr. Fredrik Paran aange-

trofifen, denselven bejegende mij zeer beleefdelijk, hij versogt mij

in zijn verblijf plaats, alwaar ik meede na toe ging, 't was ten

huijze van Abraham Hartog ;
^ daar ter plaatse waaren verschijde

vrunden, ook was er de krankebedroever Lussing,'^ die vol zoeten

wijns was. Mr. Paran was wacker bezig met den wijnroemer om
te laaten gaan zoodat ik wel haast vernam dat die vrund met

goed regt voor een broeder van de natte gemeente mag werden

te boek geslagen. Na aldaar een wijl geweest te zijn ben ik na

huijs geslentert ; dan ik ben bevoorens nog aan 't huijs van oom
ten Damme ^ geweest.

Donderdag den ISen. 's morgens tamelijk weer ; desen mor-

gen ben aan 't huijs van Mr. Oortmans^ koffij weesen drinken.

Toen ben ik ten huijze van Mr. Cleenveld ^ geweest en vandaar

heb ik bij Mr. Wigmans '^ den krankbezoeker Joannes Simonis

gezogt, dan men vertelde mij dat hij na 't huijs van oom Husing^

was gewandeld, waar ik hem ook hebbe aangetroffen en ver-

volgeus verwellekomt ; voorts hebbe hem versogt off met mij

gehefde na buijten te rijden, waartoe hij resolveerde, en wierde

onse reijze tegens Saturdag vastgesteld ; des namiddags ben ik met

' 't Kaapse Dagregister (14 Juni) meldt als een biezonderheid, dat die vier

Zeeuwen " alle nog eenige daagen binnen de drie maanden de reyze uijt Engeland

tot hier toe " heb ben afgelegd. Ze waren over Portsmouth gekomen.
^ Abraham Hartog was vrijburger aan de Kaap. Hij was een van de eersten,

die later de Attestatie tengunste van W. A. van der Stel ondertekenden.

^ Hendrik Lussing, ziekentrooster aan de Kaap (reeds in 1701), (cf. Letters

Desp., bl. 173).
• Buiten Willem ten Damme, reeds hierboven genoemd, zijn er nog aan de
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morning to the Cape with Hans smith in his horse-chaise.

Arrived at three. Did find my friends in general still g^^^.g^ ^his

in health. Advised that all the goods sent us from <lay
:
Sicilian

corn, 2 muids

;

home was arrived safe. Found there was twelve wheat, i|

ships from home lying in the roads, among ™^^ ^'

the which was four Zeelanders that had made the voyage

under the three months. Toward evening fell in with Mr.

Fredrik Paran, that did use me mighty ei\dl, and bid me to his

lodging, whither I with him; being x\braham Hartog's house,

where was present several friends, as also the sick-discomforter

Lussing, that was full with sweet wine. Mr. Paran was manful

brisk in passing of the wine flagon, so as I did right soon perceive

this friend may fairly be set down for one of the moist

fraternity. Here for a little while and so home ; but fii'st called

also at uncle ten Damme' s.

Thursday the 18th. Fair morning. At Mr. Oortmans' this

morning to drink coffee. Then at Mr. Cleenveld's, and from

there did seek the sick-visitor, Joannes Simonis, at Mr. Wigmans',

but was told he was walked over to my uncle Husing's, where

also I did meet with him and did duly give him welcome. Did

further inquire of him whether he were minded for to ride abroad,

and he resolving himself thereto we did determine our journey

Kaap geweest Hendrik ten Damme, die 7 Sept. 1G93, grond in eigendom krijgt

(0. C. F. I. 208) en Simon Petrus ten Damme, die 16 Aug. 1698, eveneens een

plaats krijgt (0. C. F. I, bl. 438). Of die twee in 1705 nog aan de Kaap waren,

weet ik echter niet.

» Nicolaas Oortmans, Meester in de Rechten en Advokaat, later Burgerraad

aan de Kaap. We zullen hem later weer ontmoeten.
" Valentijn Cleynvelt, vrijburger. (Vgi. zijn attestatie ten gunste van de

burgers. Contra Deductie, bl. 31.)

Misschien do M. Wighman vermeld op bl. 64 van 't Journal (1699-1732),

(Pre'cis).

* Henning Husing, getrouwd met Jlaria Lindenhof, zuster van do moeder

van Tas. (Vgl. Inleiding.)
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Mr. Gerrit Remkes^ aan 't huijs van Claas Meijboom^ geweest,

die mij verhaalde dat het backeu hem door den Gouverneur

wel verbooden was, maar dat hij het daarom niet naliet. Vandaar

ben ik aan 't huijs van Mr. van der Lint^ geweest en verder na

't casteel gestapt om Mr, de Wet^ te spreeken; ook hebbe

met Mr. Kina gesprooken; toen ben ik na Pfeijffer^ geslenterd,

van wien 60 Rds. op reekening hebbe ontfangen, waarvan aan

oom Husing hebbe betaald voor 20 pr. coussen voor hem verkogt,

10^ Rijxds. voor zuijker, 4 Rijxds. en voor 30 ellen bay 15 Rds.

;

aan Christoffel Hasewiukel^ voor een fles thee 8^ Rds., aan

Christoffel Luders"^ voor kalk 10 Rijxdrs. Des avonds ben aan

't huijs van Mr. Vermey^ geweest, alwaer verschijde vrunden

hebbe gesproken en ten negen uuren ben na mijn verbHjfplaats

gestapt.

Vrijdag den 19m. 's morgens goed weer. Desen morgen

ben weder aan't huijs van Mr. Oortmans ko£&j wesen drinken.

dato ee-
^°^ quam daar ten huijze de Hr. Hendrik Trip,^

zaaijt § m. geadsisteerd met des Gouverneurs oudste zoon.
garst, ^ scnepel

erten. Gemelde Trip heeft op 't versoek van den
Heedeu is het Gouverneur ziin verbliifplaats in 't casteel : hii
ploegenen , \. .

zaijen ten heeft aan den Gouverneur zo men zegt brieven
eijn e ge rag

. overgeleverd, onder anderen eenen van den heer

Witsen,^° die voorn. Gouverneur zoo wat scherp zoude geschreven

hebben over desselfs slordige manier van regeeren, waarover

1 Soldaat in dienst van de Compagnie. Volgens 't Kaaps gebruik, dat aan
de burgers toeliet, soldaten of matrozen van de Compagnie te lenen, om als

knechts te gebruiken, was Remkes toen in werkelike dienst van Henning
Husing. Hij werd later, omdat hij de burgers gunstig gezind was, bitter

vervolgd door van der Stel en naar Robben Eiland verbannen. (Vgl. Contra
Deductie, bl. 51, en Bogaert, bl. 549.)

^ Vrijbakker aan de Kaap. Hij was een van de ondertekenaars van 't

Klachtschrift tegen de Gouverneur. Hij werd hierom gevangen genomen. (Vgl.

Contra Deductie, bl. 76, en Bogaert, bl. 548.)

' Waarschijnlik de vrijburger, Fred, van der Lint, die later onder de 240

ondertekenaren ten gunste van de Gouverneur was. (Vgl. Leibbrandt, Defence of
W. A. V. d. Stel, bl. 71.)

"* Jacobus de Wet, 's Compagnies Keldermeester. (Vgl. Defence of W. A. v. d.

Stel, bl. 178.)

* d.i. Johannes PhijfEer, de Wijnpachter. 't Geld was vermoedelik voor wijn,

door Tas geleverd.
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against Saturday. In the afternoon with Mr. Gerrit Remkes at

Claas Meiboom's, that told me the Governor had indeed forbid

his baking, but how for that he left not off of it. From there at

Mr. van der Lint's, and so to the Castle to speak with Mr. de

Wet ; had speech also of Mr. Kina, and then over to Pfeiffer's,-

from whom I did receive upon account 60 rixdollars. Paid of

this to my uncle Husing, for 20 pair stockings sold for him,

10^ Rds., for sugar, 4 Rds., and for 30 yards baize, 15 Rds. ; to

Christoffel Hasewinkel, for one canister of tea, 8^ Rds. ; to

Christoffel Luders, for lime, 10 Rds. In the evening at

Mr. Vermey's, where spoke with different acquaintance, and so

at nine o'clock to my lodging.

Friday the 19th. Fine morning; this morning again at

Mr. Oortmans' for to drink coffee. Mr. Hendrik Trip come

thither also, attended by the Governor his eldest sowed this

son. By desire of the Governor, said Mr. Trip f^y:
barley,

^ ^5 muid
; pease,

do have his lodging in the Castle. Thefy say he ^ bushel,

have served letters upon the Governor, among ^a^sowmg
others one from Mr. Witsen, that is thought fii^islied to-day.

to have written the said Governor something sharp touching

his loose habit of government, the which do occasion the same

•^ De Gerechtsbode.

' Vrijburgor ; tekende later 't getuigschrift voor W. A. van der Stol. (Vgl.

Defence, enz., bl. 71.)

* Steven Vermeij, vrijburger aan de Kaap. Voor zijn aandeel in de klacht-

schrift-beweging werd hij govangen genomon, op een schip gezet en bedreigd met
deportatie naar IMauritius als bandiet, indien hij niet zijn ondertekening wilde
herroepon. (Contra Deductie, bl. 45.)

» Deze was onderkoopman op 't schip de Unie, hierboven onder 13 Junie
door Tas vermold. Hij was, volgens Kolbe, die met de Unie naar de Kaap
gekomen was, met brieven voor de Gouverneur belast. (Zie Kolbe, bl. 43.)

" Dit was Nicolaas Witsen, de beroemde Hollandse staatsman en geleerde,

Hij was dertien maal Burgemeester van Amsterdam, ook Ambassadeur bij de
Koning van Eugoland. die hem de titel van Baron aaubood (door Witsen ecbter

geweigerd). Witsen was de grote beschermor der Pranse vluchtelingcu in

Amsterdam. W. A. van der Stol was hem veel verplicht, en noemde naar hem
de Witsenbergen in de Tulbaghkom. (Vgl. Letters Despatched, bl. 137.)

\
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denzelven soo vrij wat ontdaan is geweest, ook heeft de beer Trip

verteld, als datter in't vaderland slechte tijdingen van den Gou-

verneur waaren overgebrieft/ en dat zijn zaaken daar niet zeer

breed stonden en dat bet (zoo 't God beUeft) wel eens konde

gebeuren dat bij de bons kreeg, men mag desweegen 't beste

boopen, altoos. Men beeft reeds al gesien dat bij de soldaten

die omtrent de Rocbebaij ^ wagt bielden vandaar beeft doen

verhuijzen. Men heeft mij aan de Caab vertelt, als datter aan

't strand een jong gebooren kind is gevonden maar dood en

meer andere zaken, enz. Desen namiddag ben ten buijze van

Mr. Corssenaar^ een poos geweest en vandaar aan 't buijs van

Steven Vermeij. Wijders ben ten neegen uuren naar buijs

geslentert. Deesen avond zijn twee paarden gezonden van mijn

vrouw om op morgen mede na buijten te rijden.

Saturdag den 20>i. 's morgens betogen lugt, desen morgen

ben bij verscbeijde vrunden afscbijd weesen nemen ; ook ben ik

int casteel geweest aan't buijs van Mr. de Wet, alwaar een

boutelje* bebben gelaaten om twee flessen sek in gedaan te

worden. Ten elff uuren ben ik neevens den krankbezoeker

Simonis te paard gestegen om onse reijs na Stellenboscb te

bevorderen, in de Teijgervalleij komende bebben we ons bart

met een beekertje wijn wat gesterkt, 'twijl we daar waaren quam

Mr. van der Heijden ^ daar met een paardewaagen, van meening

zijnde na zijn bofsteede te rijden, als mede Arij van Wijk^ met

een paardewagen, op bebbende Jannetje met Eere.' Na een

wijnig keuvelens zijn wij van daar voort gereeden. Tegens den

avond quamen we tbuijs en wierde aldaar alles wel bevonden.

* Dr. Theal wijst mij heel vriendelik erop, dat er reeds 26 Oktober van dit

jaar (1705) een onderzoek ingesteld werd naar 't gedrag van de Gouverneur door

de Bewindhebbers in Nederland. (Vgl. Theal's Belangrijke Historische Doku-

menten, III, bl. 3.) Dit gebeurde tengevolge van klachten door de kolonisten.

Volgens Tas, in zijn Interrogatorium, vraag 104, was bet Husing, die gescbreven

had. [Grim. Proces Stukken, 1706.)

- De Roggebaai, tussen 't wandelhoofd en de vischmarkt—destijds de gewone

landingsplaats. De kolonisten klaagden, dat de Gouverneur bier wachten zette,

om hun 't handelen met scbepen in de baai te beletteu.

^ Willem Corssenaar, 's Gompagnies Winkelier, en lid van de Politieke Raad.
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no small chagrin. Mr. Trip do likewise recount how that ill news

was gotten home by letter of the Governor, and how his affairs

stood none so well there, and how (please God) it might well

come to pass he should one day be outed ; so as with reason one

may hope the best ; and anyhow, they do thus soon remark how

he hath had the soldiery removed that was on guard about the

Rochebaij. They did tell me at the Cape how there was a

new-born child found on the shore, but dead, and other things

more, etc. This afternoon at Mr. Corssenaar's for a short while,

and from there at Steven Vermeij's, and so home at my ease at

nine o'clock. This evening two horses sent by my wife, for to

ride out withal to-morrow.

Saturday the 20th. Dull morning. At sundry friends this

morning for to take leave. Also in the Castle at Mr. de Wet's,

where did leave a demijohn for two bottles of sack to be put in.

To horse at eleven, together with the sick-comforter Simonis, for

to set forward on our way to Stellenbosch. Arrived in the Tiger

Valley did something strengthen our heart with a cup of wine.

While there, come Mr. van der Heijden with a horse-chaise,

designing to drive to his homestead, as also Arij van Wijk with a

horse-chaise, and the Hon. Jannetje aboard. After some dis-

course rode on from there, and so home toward evening, where

found all things well.

(Vgl. par. 36 van 't Klachtschrift, over de mishandeling waaraan W. A. van der

Stel hem zou onderworpen hebben, en Deductic, bl. 172, de ontkenning en

Contra Dcductie, bl. 296, de her-ontkenning, met verdero biezonderhedcn.)
• Dit woord was in de XVIIe eeuw algemeen in gebruik aan de Kaap, en becft

ons 't Afrikaanse " bottol " gegeven.—Du Toit (Afrikaanse Studies, bl. 43, 44)

meent, dat 't afkomstig is van 't Portugees " botelha."

^ Jacobus van der Heiden, Heemraad en later ouderling te Stellenbosch. Een
van de hoofdaauvoerders der beweging tegen de Gouvcrueur, en met Tas opsteller

van de Contra Dcductie.

" Vrijburger en ondertekenaar van 't Klachtschrift. Zie over hem Landdrost

Starrenburg's klachten aan de Politieko Raad (Resolutic, 1 Maart 1707).
' Wie mot die bijnaam bedoold wordt, weet ik niot. Het zou een zeer gepaste

naam geweest zijn voor Starrenburg, een parmantige snoever.
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Sondag den 2l7i. 's morgens aangenaam weer, desen mor-

gen ben ik int geselschap van Ds. Simonis en suster Barbara ^

na Stellenbosch gewandeld om te kerk te gaan, de Hr. Bek ter

kanssel zijnde geklommen nam tot ziju text de woorden die men

in Joannes Openbaaringboek int 2e hoofddeel opt laaste van vers

10 leest, na 't eijndigen der godsdienst zijn we met elkander na

huijs gestapt, des namiddags zijn we na 't huijs van Mr. van

der BeijP gewandeld om den selven eens te bezoeken. Wij

vonden daar ten huijze de messrs. van der Heijden en Pretorius.^

Wij geraakten wacker aan 't keuvelen onder 't storten van een

glaasje roode wijn en een pijpje smooks en zijn in den avond na

huijs vertrocken.

Maandag den 22m. 's morgens tamelijk weer, desen morgen

ben met Mr. Simonis na Stellenbosch gewandeld om Mr. Mahieu

te besoeken, dan hij was niet thuijs, maar in de vergadering van

landdrost en heemraaden, de Hr. Bek was daar in huijs bij

juffrw. Mahieu^ en de oudste dogter van de hr. van der Lit,^

de hr. Bek nam ons mede in huijs alwaar men aan 't keuvelen

geraakten, onder 't drinken van coffij en 't smooken van een

pijpje dampkruijd, nadat we daar een wijl tijds hadden geweest

zijn we weder na huijs gestapt, des namiddags quamen 't onsen

huijze juffw. van der Bijl en Gildenhuijs,^ neevens nonje'

Geertruij van der Beijl, zij geraakten met elkanderen aan 't

kaart speelen, en zijn tegens den avond vertrocken ; ik ben

desen avond na den eeten een langen tijd met Mr. Simonis in

gesprek geweest en toen zijn we onze rust gaan neemen.

Diiu/sdag den 23w. 's morgens goed weer. desen morgen

hebbe een briefje aan oom Husing geschreven, en 't

^ Barbara van Brakel, die bij Tasen zijnvrouw inwoonde. Vgl. Monsterrollen

der Vrijburgers, 1705 (Haag, Koloniaal Archief, 4030).
" Pieter van der Bijl, vrijburger te Stellenbosch, buurman van Tas, en met

hem en van der Heiden leider van de beweging tegen de Gouverneur te

Stellenbosch. Hij was later een van de vier burgers door de Gouverneur naar

't Vaderland gestuurd ter verantwoording van de klachten.

^ Wessel Pretorius, vrijburger, diaken, heemraad en vaandrig te Stellenbosch.

Ondertekende 't klachtschrift tegen de Gouverneur. (Vgl. Contra Ded., bl. 41,

en Bogaert, bl. 524.)
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Sunday the 21st Pleasant morning. In company of Rev.

Simonis and my sister Barbara to walk to Stellenbosch this

morning for to attend church. Mr. Bek, being got up into the

pulpit, did take for text the words at the close of verse 10 of the

second chapter of the Book of the Revelations of John. Service

done, we to walk home in company. In the afternoon to walk

to Mr. van der Bijl's for to make the same a visit, and there

found Messrs. van der Heijden and Pretorius. Fell to brisk

discourse, over a glass of red wine and a pipe of tobacco, and so

at evening parted for home.

Monday the ^^nd. Fair morning. Walked this morning

with Mr. Simonis to Stellenbosch for to wait upon Mr. Mahieu,

but the same from home, in meeting with landdrost and

councillors. Mr. Bek within, with Mrs. Mahieu and Mr, van

der Lit's eldest daughter. Mr. Bek brought us within, where we fell

to discourse over a cup of cofTee and a pipe, and did sit some

time, and so back home again. In the afternoon there put in

Mrs. van der Bijl and Mrs. Gildenhuijs, with Miss Geertruij van

der Bijl, and fell to playing cards together, and so parted toward

evening. After supper a great while in discourse with Mr.

Simonis, and so to rest.

Tuesday the 2Srd. Fine morning. Writ a letter this morning

to my uncle Husing, returning plan of the battle of Hochstett with

* Haar naam, Lucia van den Bogaard, vindt men : Letters Dcsp., bl. 176.

° Anthonie van der Lit, vrijburgor to Stellenbosch ; zie Resolutio van do

Politioko Raad, 14 Augustus, 170G, wauueor liij Ritmeester van do Stellenbosch

eu Drakenstein kavallerio wordt.

" Er was oon vrijburger, mot name Arend Gildenhuys, v/oonachtig to

Stellenbosch, Hij wordt in 1703 diaken. (Zie Res. Pol. Raad, 14 Doc. 1703.)

' Nonje, moedorvorm van Afrikaans noi (nooi). (Zie over do aHeiding, Voth.

Uit Oost en West, bl, 376, Hessoling, 't Afrikaans, bl. 97, on du Toit, Afrik.

Studies, bl. 54.)

C
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oorlogsspel van de slag van Hochstett ^ nevens 't briefje van de

gevangens en dooden etc. is aan hem wederom gezonden; ik

hebbe 't aan Mr. Simonis ter hand gesteld, met wien na 't

huijs van Mr. van der Beijl ben gewandeld, alwaar de heer Bek

ook quam, denselven was van meening om meede na de Caab te

rijden, zijnde Mr. van der Heijden met Do. Simonis met de

paardewagen desen voormiddag weggereeden en de hr. Bek te

paard. Voorts ben ik met de messrs. van der Bijl

51 onser en Pretorius na Stellenbosch gewandeld alwaar we

de^Groene^^ in de Mole zijn geweest ; nadat we daar een wijnig

^1°°^ getoeft hadden, zijn we na 't raadhuijs gewandeld

met monsr. du Toijt ;
^ wij dronken daar eenige

glaasjes wijn en smookten eenige pijpjes tabak. Toen gingen we

na huijs, alwaar we wat eeten en drinken nuttigden; na den

eeten speelde men tot tijdkorting in de kaart tot in den avond.

Toen zijn de vrinden vertrocken.

Op dato is onse knegt Jacob na de Caab gereeden, om van

daar na de Groenekloof ^ te rijden met een briefie
12 ossen zijn

_

*'

_

•'

bij huijs van oom Husing om de twaalf veersen dik met

kalf voor Jantje * vandaar te haalen ; Vorder om

eenige beesten voor ons aldaar te laaten wijden ; zijnde op dato

54 trekossen van hier na de Groenekloof gebragt om aldaar (door

ordre van om Husing) eenigen tijd te wijden. 3 oude ossen zijn

opt pad na de Groeneklooff blijven leggen.

Woensdag den 24(?h. 's morgens betogen lugt met N.W.

^ , ^ wind, op dato isser door drie onser slaaven een begin
Op dato een ^ °

begin met met wijngaardsnijden gemaakt ; de resteerende zijn

snijdeu bezig goweest met de muur off wal ^ op zommige
gemaakt.

plaatsen wat te repareeren.

^ De Spaanse Successie-oorlog woedde toen in Emropa. Dit was dus

waarschijnlik een " recoustructie " van de grote slag, 't vorige jaar (1704) te

Hochstadt (Hochstett) geleverd, tussen de troepen van de Grote Alliantie en de

Franse en Beierse legers, waarbij eerstgenoeuiden een besliste overwinning be-

haalden.—Men had op dezelfde plaats reeds in 1703 gevochten.

2 Er waren twee du Toits met wie Tas in betrekking stond,—de breeders

Guilliam en Francois ; beide waren Heemraden van Stellenbosch en Drakenstein.
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list of prisoners, dead, etc., and give the same in hand of Mr.

Simouis, with whom to walk to Mr. van der Bijl's, whither Mr, Bek

come also. The same was minded for to ride to the
This day 51 of

Cape likewise, so as Mr. van der Heijden with Rev. our draught

Simonis is set off this forenoon with the chaise, G^reen Kloof;

and Mr. Bek on horseback. Then I to walk to 12 oxen left at

home.
Stellenbosch with Messrs. van der Bijl and Pretorius,

and there visited the mill, where staid a little time, and then to

the town hall with Mr. du Toit, and there drunk a glass or two of

wine, and smoked a pipe or two of tobacco. Then home, where

we eat and drunk, and after dinner for our divertisement played

cards until the evening, when our acquaintance took their leave.

This day our man Jacob set forward to the Cape, for to ride

from there to Green Kloof with a letter from my uncle Husing,

for to fetch away the twelve heifers in calf for Jantje ; also to

let some beasts of ours graze there, 54 draught oxen being

sent over from here this day to Green Kloof for to feed there for

a time, upon order of uncle Husing ; 3 oxen (aged) left lying

on the road to Green Kloof.

Wednesday the MtJi. Dull morning with N.W. wind. This

day three of our slaves begun pruning of the vine- ^j^jg ^ ^^^^

yard ; the others busy with the wall or dyke, for pi'iming begun,

to mend the same a little here and there.

Hier wordt waarschijnlik bedoeld Guilliam, die dicht bij Tas, op de plaats " Aan
het Pad," woonde. Zie de kaart. De twee du Toits spoelden een promineute

rol in de latere woelingen, en waren onder de negen vervolgde en voortvluchtige

burgers.

De " Kolonie " (distrikt) Stellenbosch had een oigen molen, die onder behcer

stond van Landdrost en Heemraden. Zie de kaart.

' Husing, die 't kontrakt voor de leverantio van vlees aan de Compagnie had,

kreeg 17 Febr. 1700, 't gebruik van deze streek voor 't weiden van zijn vee. (Vgl.

Leibbrandt, Precis, Journal, 1699-1732, bl. 25.)

* 't Zoontje van Adam Tas. Dit was een pillegift of doopgeschenk. (Zie

beneden.bl. 22, noot).

^ De wijngaard was dus door een wal en sloot omringd, gelijk men tot 15 of

20 jaren geleden nog hier en daar bij onze wijnboeren kou zien.
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• Dondcrdag den 25w. 's morgens betrocken lugt, de wind

als boven ; heden zijn onse slaaven met wijngaardsnijden

weder bezig geweest ; andere hebben aan de rivier hout wesen

kappen ; desen dag zijn door Mr. Pleunes ^ off zijn macker hier

laaten brengen twee paarden onse knegt toebehoorende, zij wilden

ze op haar plaats niet langer dulden.

Vrijdag den 26w. 's morgens was de lugt nog al betrocken ; de

rivier was desen morgen vrij hoog ; 't scheen den voorigen nagt

braaf gereegent te hebben. Met wijndgaardsnijden isser weder

voortgevaaren, ook isser stroo in de hocken gereeden. Wijders

ist oude pershuijs wat opgeruijmd. Heden heeft juffw. van der

Bijl aan ons wat hutspot ^ van een dood swijn gesonden. des na-

middags ben ik eens na 't koornland gewandeld en bevond het

coorn meerendeels zeer groen te staan. God geeve tot den

verderen groeij zijnen zeegen. Desen avond viel er een zwaar mist

neer die zeer stinckende was.

Saturdag den 277i. 's morgens goed weer, dan 't duurde niet

lang of de lugt begon eenigsints te betrecken, ook begon de N.W.

wind helder op te blaasen ; met wijngaardsnijden is nog al

voortgang gemaakt ; de resteerende slaven zijn met hout aan de

rivier te hacken bezig geweest ; des namiddags begon het wacker

te regenen.

Sondag den 28«. 's morgens betogen lugt, 't hadde de ge-

passeerde nagt weder gereegent. Op dato isser niemand van ons

na de kerk geweest, gemerkt de Hr. Bek desen dag dienst aan

Drakenstein moeste doen, en voor iemand die leezen kan is 't

niet raadzaam om wat leezen te hooren, na de kerk te wandelen.

Weshalven mijn tijd met leezen en een psalm te zingen desen

dag hebbe doorgebragt.

^ Pleunes was vrijburger aan de Kaap. {Vgl. Attestatieboek (1706-1710), 27

Mei 1707.) De plaats was waarscbijnlik " Zeven Rivieren" over de Banghoek-

bergen, waarvan Jacob Pleunes en P. Maimer eerst 2 Oct. 1708, de erfbrief

krijgen. {Old Stb. Freeholds, vol. I, 193.)

^ Schotel en Rogge (Het Oud-Hollandsch Huisgezin) geven (bl. 435) het vol-

gende oude recept van Hutspot: "Neemt schape- of kalfs-vleesch, wascht het

schoon en hackt het fijn, en doet daar cruyt of pinksternakelen of gestoofde
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Thursday the 25th. Cloudy morning, with wind as above.

Our slaves busy pruning to-day again, others chopping wood by

the river. Mr. Pleunes or his partner did this day have two

horses brought over, belonging to our man ; would suffer the same

upon their place no longer.

Friday the 26th. Somewhat cloudy morning. The river

mighty high this morning, and looked to have been a good rain

in the night. More pruning of the vineyard, and straw carted

into the kraals, also the old press-house cleaned up a little.

Mrs. van der Bijl sent us some stew to-day, she having killed a

swine. In the afternoon to walk abroad to the corn lands, and

found the corn stand mostly reasonable green. God grant his

blessing unto further increase. There come down this evening

a heavy fog, mighty noisome.

Saturday the 27th. Fine morning, but not long l)ut it begun

to cloud over somewhat, also the N.W. wind begun to blow up

fresh. Good progress pruning; the other slaves been busy

cutting wood by the river. In the afternoon a brisk rain come

down.

Sunday the 28th. Dull morning ; more rain in the night.

This day none of us at church, Mr. Bek being obliged to officiate

to-day at Drakenstein, and for those can read it is a palterly

contrivance for to walk to church to hear a little reading.

Wherefore did pass my time this day with reading and singing

of a psalm.

pruimen en de sap van limoonen, of orrangien, oft citroenon toe, oft eon pint

stercken on claren azijn, mengste samou en steltse op 't vier en lact so sieden, en

doot er gingembor en smeer toe, ende ghij suit eenen schoonen hutspot berijden."

Dit gerecht is bij ons nog niet geheel in oneer vervallen ; mevrouw Kaatje

van Tender, van Pretoria, declt mij vriendelik mee, dat haar moeder 't volgonde

recept voor hutspot had : vlees fijngehakt, met uien (bruin gesmoord), bloemkool,

nieuwe aardappolen, wat citroon (zuurlimoen) en nageltjes ; of ook, i.p.v. citroen,

zure appels. Voor de hutspot opgodiend word, kwamon or dan nog dobbolsteentjea

van witto brood in.



22 DAGKEGISTER VAN ADAM TAS [Jlnij, 1705

Maandag den 29<?w. 's morgens aangenaam weer, dog koeltjes

met Z.O. wind. Met wiingaardsniiden is ons volk op dato weder

bezig geweest ; desen morgen ben nevens mijn vrouwtje op 't

koornland wesen wandelen; nadat we aldaar een wijltje herom

geslenterd hadden zijn we wederom na huijs gestapt. des namid-

dags quam 't onsen huijze de Hr. Bek, de Hr. Stamhorst en

Mr. Mahieu. gem. Stamhorst is een soon van den Amsteldamschen

Dr. Stamhorst, de vrinden zaten hier een wijl en keuvelden. Zij

bleven des avonds bij ons ten eeten ; na den eeten was men,

onder 't dampen van een pijpje met smookkruijd, met zoete

zamenkoutingen nog bezig totdat de vrunden eijndehjk vertrocken.

Heden is onse knegt Jacob uijt de Groene Kloof weder thuijs

„ , .. gekomen: ook ziin de 12 veerzen van oom Husing
Heedeu zijn

°
. .

.

12 vaarssen voor onse Jan hier gebragt, alle dik met kalf ; zijnde

Ciooff\ier°^'^^ dit een pillegif t,^ die wel een dubbelde dankzegginge

de^pmeefft'^^^
waardig is. Ook hebbe een brief van Jan Kuijper-

voov Jantje. nian ^ bekomen, die mij schrijft als dat hij 51 onser

trekossen heeft ontvangen.

Dingsdag den 30n. 's morgens Heffelijk weer, met weijngaard-

snijden is nog al voortgevaaren. des voormiddags ben nevens

mijn vrouw, suster en Jantje na 't huijs van Willem Nel ge-

wandeld; ik ben daar ter plaatse met vermaak geweest; de

vrunden hebben agt kindertjes bij elkanderen en leeven soo 't

schijnt in haar hutje vernoegt en wel tevreeden. na dat we aldaar

eenige uurtjes stil waren geweest zijn we met ons geselschap

weder na huijs geslenterd. 'thuijs komende vond ik daar Claas

Vegtman ^ de Kreupele Vulkaan die twee wijngaardmessen op

onse slijpsteen hadde gescherpt, waarvoor de man zig zeer dank-

baar thoonde en presenteerde onse paarden de becken schoon te

maken enz. nadat de man eenige glaasjes wijn hadden binnen

gelapt is hij vertrocken.

* De pillegift, of doopgeschenk, door peetooin en peettante aan het kind,

volgens zeer oude gewoonte, bij de doop geschonken, heeft hier dus reeds een

typies Zuid-Afrikaans karakter gekregen. In Nederland zou Jantje waarschijnlik

een gouden of zilveren bel, keten of ander speeltuig gekregen hebben. (Vgl.
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Monday the Wth. Pleasant morning, but something cool, with

S.E. wind. Our people busy pruning to-day again. Abroad with

my wife this morning in the corn lands, and there to rpj^jg ^a,y

stroll about a little while, and so back home again, arrived from
" Green Kloof

In the afternoon come to our house Mr. Bek, Mr. 12 heifers

:

Stamhorst, and Mr. Mahieu. This Stamhorst a christening

son of Dr. Stamhorst of Amsterdam. Our friends "'^*'

sate with us a while conversing, and staid the evening, and

eat supper with us, and after supper we busy again with sweet

and intimate discourse over a pipe of tobacco, and so until

our friends at last took leave. To-day our man Jacob home

again from Green Kloof ; arrived also my uncle Husing's twelve

heifers for our son Jan, being all in calf, and the same a christening

gift that do verily deserve a double meed of thanks. Gotten also

a letter from Jan Kuijperman, that writes he hath received

51 draught oxen of ours.

Tuesday the SOth. Delicate fine morning. Good progress

pruning. In the forenoon, together with my wife and sister and

Jantje, to walk to Willem Nel's, and mighty pleasant there. Our

friends have eight little ones in all, and it do seem live in their

cot happy and well content. Kested there an hour or two, and

then strolled home in company. Arrived home, found there the

cripple Vulcan, Claas Vegtman ; the same had been sharpening

two pruning knives upon our grindstone, for the which the man
did discover himself mighty grateful, and did offer to clean our

horses' mouths, etc. Having stowed away a glass or two of

wine, the fellow parted.

Schotel—Rogge, op. cit., Hoofdstuk, " De Pillegitt.") Hior te lando krijgt hij

echter vaarzen, precies zoals tans uog de kinderen ook van do ouders vaarzen of

ooien krijgen.

* Kuijperman schijnt de knecht of opzichter van Husiiig in do Groene Kloof

gewecst te zijn.

' Vrijburger te Stellonbosch, diondc toou (1706) in do burgerkavallorie aldaar.

(Monsterrollen, 1705.)
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JULIJ, 1705.

Woejisdag den eersten. 's morgens aangenaam stil weer. onze

knaapen zijn met wijngerdsnijden, en stroo in de hocken te

dragen, weder bezig geweest. Voorts zijn de stroodragers aan 't

spitfcen geraakt in de wijngaard. desen voormiddag is hier ten

huijse gekomen den predikant Bek, geassisteerd met den ouder-

ling Mr. Mulder/ en Mr. Stamhorst ; de Hr. Bek versogt ons

ten avondmaal tegens aanstaande Sondag ;
^ na een weijnigje

zittens, zijnse met elkanderen vertrocken ; des namiddags ten

drie uuren is de Hr. Bek, met Mr. Mulder weder hier gekomen
;

zij gingen Mr. Greevenbroek ^ eens aanspreeken. toen wierde hun

wat eeten en drinken aangebooden ; onderwijl geraakten we

onder 't smooken van een pijpje dampkruijd zoo wat aan depraat

van verschijde zaaken. tegens den avond zijn de vrunden

vertrocken. Van onse knegt Jacob hebbe verstaen als dat hij

dezen avond na den eeten, Arend Gildenhuijs ^ met een slaaf bij

zig op onse werf hadde gesien ; hij stond bij onze wagens te

pinkoogen ; wat de vrund in den zin heeft gehad met zoo laat op

onse werf te komen, is voor mij konst om te raaden, enz.

Donderdag den ^en. 's morgens 't weer als boven. met spitten

en wijngaardsnijden is ons volk weder bezig geweest. kort na den

middag hebbe 3 leggers wijn na de Caab gezonden, twee huur-

wagens van Barend Lubbe ^ en een onzer eijge wagens, ik hebbe

aan Pfijffer desweegen een bf. toegesonden ; een brief aan oom

Husing, waar in ik hem voor de 12 veersen aan onze Jan tot een

pillegift gegeeven, hebbe bedankt, voorts een brieff

3 legg: aan suster Tas, aan wien ik versogt hebbe om onze
^^^^"'

goederen aan de Caab zijnde, met onze wagen over

te zenden ; eijndelijk een brieff aan Mr. Starrenburg aan wien 't

' Johannes Mulder, oud-Landdrost en ouderling te Stellenbosch. (C. P. S.

1705-'13-'25, kerkvergadering, 17 Maart 1707.)

- Hat was de gewoonte, dat de Predikant, vergezeld van een ouderling, alle

lidmaten van zijn gemeente persoonlik bezoclit en uitnodigde ter vieriug van bet

H. Avondmaal. De burgers klaagden later (v. 't Klachtscbrift, par. 5) dat Ds.

Kalden zijn plicht hierin verzuimde.
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JULY, 1705.

Wednesday the 1st. Pleasant morning and calm. Our boys

been busy pruning again, also carrying straw within the kraals.

Thereafter those was carrying of the straw to fall to digging

in the vineyard. Put in this forenoon minister Bek, attended

by elder Mr. Mulder and Mr. Stamhorst. Mr. Bek bid us to the

Lord's Supper against Sunday next, and they to sit a little with

us, and so take leave together. At three of the afternoon, Mr. Bek,

with Mr. Mulder, here again, but first to Mr. Greevenbroek,

and made their intimation, and then we ofifered them to eat and

drink, and meantime, over a pipe of tobacco, we fell to discourse

of different occasions, and toward evening our friends parted.

Understand from my man Jacob how that after supper this

evening he had seen Arend Gildenhuijs, and a slave with him,

inside our yard ; he stood pinking and blinking beside the

wagons. But what our friend did have in mind to come so

late within our steading is to me a riddle.

Thursday the 'ind. Morning as above. Our people been

busy again delving and vine-pruning. Shortly after midday

dispatched 3 leaguers of wine to the Cape,
^^^ pfeiffer

two wagons hired of Barend Lubbe and one of 3 loagueis
wino.

our own. Letter to Pfijffer thereanent ; also letter

to my uncle Husing for to make him my acknowledgment for

the 12 heifers, his christening gift to our son Jan ; also letter to

my sister Tas, whom I did pray for to send over with our wagon

what goods of ours is lying at the Cape; lastly, letter to Mr.

Starrenburg, to whom I sent the 14th number of W. Sewel's,

^ Guilelmus Johan nes Grovenbroek, vroogor sokretaris van de Politieko Raad,

sinds 1694 vrijburger fo^^tclloiiboscli. Hif was zeer bokwaara en gtAoef^, en

heeft een in 't Latijn gosteldo verhandeling over do Hottentotten achtergolaten,

Elegans et accurata gcntis Africae . . . vulgo Hottentotten nuncupatac, descriptio,

die beschouwd wordt als do nauwkeurigste, die wij uit die tijd bezitton.

* Vrijburger te Stollonbosch, oud-diaken (Res. Pol. liaad, 14 Dec. 1703), en

modo-ondortekeuaar van 't klachtschrift.

' Vrijburger en Korporaal der Burgor-infauterie te Stellenbosch. (Monster-

rollou, 1705.)
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14e uijttreksel stuckje, van W. Sewel ^ hebbe gezonden, en wijders

versogt bescheijd van 't hout te mogen weten.^

Vrijdag den dn. 's morgens was het mistig weer, dan 't en

duurde niet lang, of de son begon helder door te schijnen, met

wijngaardsnijden en spitten isser weder voortgang gemaakt, ook

isser stroo in't groote hok gedragen. tegens de middag quam hier

't vrouwtje van Willem Nel, ons brengende een stuk kalfs-vleesch.

dee namiddags ten een uur ben ik met het gezeijde vrouwtje en

suster Barbara na Stellenbosch gewandeld om de voorbereijdens

leer-reden aan te hooren; de Hr. Bek begon omtrent ten drie

uuren te predicken, hij nam zijn text uit het 51. snaarHed van

den kouing David, en daar uijt het 19 vers ; na 't eijndigen der

preeke, wierde door den kerkredenaar van de kanssel afgelesen

als datter twee ledematen op kerkehjke attestatien waren aange-

nomen, namelijk juffrw. van der Lit en haar oudste dogter. de

voorzanger heeft dese reijs droevig langzaam en laag gezongen,

te weten het 51. snaargezang ; toen men uijt de kerk ging, was de

zon niet zeer hoog boven de kimmen, ter oorsake dat den preeker

al te laat begon te leeraren ; zulx komt niet wel voor de menschen

die wat verre van de hand woonen. Ook riep den preeker (dit

zoude ik wel haast hebben vergeeten) van de kanssel af, dat de

menschen aanstaande Sondag wat vroeg moesten school, ik meen

te kerk komen ; hierop is een ijder de kerk uijt na huijs

geslenterd.

Saturdag den 4w. 's morgens betogen lugt. desen morgen

vroeg, ruijm een uur voor 't aanbreeken van den dag, is onse

knegt Jacob met de wagen thuijs gekomen, medebrengende alle

de goederen die aan ons uijt het vaderland zijn gezonden,

bedragende volgens reek : f.241 „ 5 „ —swaar geld ; daar nevens

bekome een brief van suster Tas, die mij schrijft dat alles gezonden

word ; ook bekome van oom Husing een houwer en portepee, die

suster schrijft dat hij voor mij gekogt heeft ; dan dat swaard gevalt

' Willem Sewel, 1654 te Amsterdam geboreu, was een verdienstelik taalge-

leerde, bekend om zijn werken over de Nederlandse en Engelse talen. Hij

vervolgde ook de Bockzaal van Europa, door Rabus, MaandelijkscJie Uittreksels
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and did further beg of him he would give me his answer

touching the wood.

Friday the Srd. Misty morning, but not long until the sun

begun to shine clear through. More progress pruning and

delving, and straw carried into the great kraal. Come here

toward midday Willem Nel's goodwife, and brought us a cut of

veal. About one of the afternoon to walk to Stellenbosch with

the lady aforesaid and my sister Barbara, to hear the prepara-

tory discourse. Mr. Bek begun to preach near three o'clock, and

choose his text from the 51st psalm of King David, and there from

the 19th verse. The sermon over, the preacher gave out from

the j)ulpit there was two members admitted by church certificate,

viz. Mrs. van der Lit and her eldest daughter. The precentor

sung on this occasion dismal tedious and low, to wit, the 51st

psalm. On leaving church, the sun stood none so high over the

horizon, by reason that the preacher begun his discourse a

deal too late, the which no little inconvenient for those do live

at any distance. Also the preacher give out from the pulpit

(this I come mighty near forgetting) how that next Sunday

people was to come to school a little early—to church, I mean

—

and with that all out of church and home.

Saturday the 4:t]i. Dull morning. This morning, a good

hour before daybreak, our man Jacob put in with the wagon,

bringing with him all the goods sent us from the old country,

being a charge according to the invoice of f.241 „ 5 „—home

money. Herewith a letter from my sister Tas to say everything

is dispatched ; received also of my uncle Husing a cutlass and

belt that sister writes he hath bought for me ; but the sword do

of Boekzaal der gclccrde Wcreld (Van der Aa, Biogr. Wdb.) Vermoedelik was dit

" 14o Stukjo " van Tas 66n van die uittreksels. Da lezer zal zich heriuneren, dat

Tas vroeger (ondcr 13 Juui) van " olf stuks bookzalen " sprcekt.
" Starrenburg had destijds " 't opsigt en do vorantwoording over hct Vader-

lands Timmerhout," volgens zijn cigen vcrklaring (C. P. S. 1706). Zie ook

Defence of W. A. v. d. Stel, bl. 168.
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mij gantsch niet, 't gelijkt wel een kaffers zijdgeweer ^) ; wijders

bekome een brief van Mr. Starrenburg die mij toesend 8 bindten

van 5 en 7 duijm, kostende, a f.5 „ 10 „ 't ps., f.44 „— „ ; dog

de planken schrijft hij dat hem onmogelijk zijn geweest om te

bekomen : daar zijn de heeren van 't Hof mede gaan stappen, soo

datter voor een boer niet oversehiet ; hoewel ik geloof dat de

Caabse burgers ook niet veel hebben getrocken ; nogtans is mijn

gevoelen, dat het hout uijt het vaderland ten dienste van de

vrijburgers werd overgezonden.^ des voormiddags ten thien

uuren quam hier ten huijze de knegt van Mr. van der Heijden,

om een gros lange pijpen voor zijn baas te haalen, dewelke door

mij aan hem waren toegezegt, gem. knegt vertelde mij, dat hij

gehoord hadde, dat niet Vieravond,-^ maar Mr. Starrenburg

landdrost was gemaakt, en in de aanstaande week stond buijten

te komen. zo dit waar is als ik wel geloof dan bespeur ik zonneklaar

datter in dit land op geen praatjes is staat te maaken.

tegens den avond quam Mr. van der Heijden hier, mij

verhalende hoe hij met den gouverneur was aan de praat geweest,

en hoe denselven hem van der Heijden vervaarlijk hadde

uijtgescholden, en dat op verschijde dagen; dan dit schelden heeft

zijn oorspronk genomen uijt de somme van agthien houderd

guldens die van der Heijden van den Gouverneur moesten hebben

voor 31 loggers wijn, door van der Heijden aan hem geleeverd,

zo dat hij eijndelijk een assignatie van f.l800 „ — „ gls. aan van

der Heijden gaf ten laste van Pfeijffer.^ Voorts heeft Mr. van

der Heijden 't gros lange pijpen betaald, en is in den avond

vertrocken.

' De rakkers, die de beul in zijn ambt hielpen, warden " kaffers " genoemd.

(Vgl. Bogaert, bl. 487.)

^ De vrijburgers klaagden dat de Gouverneur al 't beste ingevoerde hout voor

zichzelf uitzocht, en dit dan tegen zeer geringe prijzen van de Compagnie kocht,

terwijl de burgers 't overschot kregen en dat nog duur moesten betalen. (Vgl.

par. 12 van 't Klachtschrift.)

3 Jan David Vierabend was toen sergeant in dienst der Cie. {Contra Ded., bl.

145.)

* Dit geval wordt breedvoerig verhaald in 't Klachtschrift, par. 27. Het is

aUerbelangrijkst, dat Tas dit hier in zijn Dagboek optekent, daar men totnogtoe
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please me not at all, and do look for all the world like a

hangman's snicker. Received also a letter from Mr. Starrenburg,

that hath sent me 8 beams of 5x7 inches, costing, at

f.5 „ 10 „ the piece, f.44 „ — „ in all. The planks, however,

he do write he cannot at all obtain; the gentry of the court

being gone off with the same, so as there is none over for the

farmer, albeit I do reckon that the Cape burgher have not gotten

much himself. Anyhow, as I do figure it, the timber was sent

out from home for the dispositions of the free burghers. About

ten in the forenoon come Mr. van der Heijden's man, for to fetch

a gross of churchwardens I did promise his master. The man

declared to "have heard that not Vieravond, but Mr. Starrenburg,

was made landdrost, and was like to come abroad next week ; so

this be true, as I do verily beheve it, then I descry so clear as

daylight that in this country there be no relying on any twittle

twattle. Toward evening come Mr. van der Heijden, that told

me how he had had speech of the Governor, and how the same

had roundly berated him (van der Heijden), and that upon more

days than one ; this rating being grown out of the sum of 1800

florins that the Governor do owe van der Heijden for 31

leaguers of wine furnished him by the same, so as at the last he

give van der Heijden an order upon Pfeijffer for 1800 florins.

Thereafter Mr. van der Heijden did quit him for the gross

churchwardens, and so parted in the evening.

genegon was, geen geloof te hechton aan do bcschuldigingen tegen do Gouverneur,

vervat in do genoemde paragraaf van 't Klachtschrift. Van der Hoideu had ecu

stuk land van de Gouvernour gokrogeu cu bad dat reeds laton metou, waarvoor

hij van der Stel rijkolik moest " beschonken." Onder anderou moest bij ook nog

30 loggers wijn aan de Gouverueur leveren, tegen 20 rijksdaalders 't logger. De
gewone prijs was van 40 tot 50 R. per logger. Toon bij ecbter cm 't geld vroog,

word bij goweldig uitgescbolden door van dor Stel, die bem voorts zijn gunst

ontzei, en op de koop too nog zijn land ontnam. Dit word toon aan eon ander,

" oon knaap die veele scbelmstukken bedreven " bad, gegeven. Dit zou niet

gebeurd zijn, zeggon de burgers, indion van der Heidon nog die 30 loggers wijn ook

aan de Gouverneur gescbonken bad—waaruit blijkt " des Gouvornours onverzado-

lijke bebzucbt, waar mode bij, als met eene smetziokto, bezet is." (Zio vorder

Contra Deductie, bl. 120.)
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Sondag den 5n. 's morgens ben ik met mijn vrouw na Stel-

lenbosch gewandeld, 't was helcler weer dog kout, 't hadde desen

nagt gevroren ; toen we daar quamen was het nog te vroeg om te

kerk te gaan, zoodat we soo lang ten huijze van Mr. Mahiu

instapten, alwaar de oudste dogter van de Hr. van der Lit was

;

ik ging van daar na Hans de Smit, en van daar na de kerk. de

Hr. Bekter kanssel geklommen zijnde nam tot zijn text het twede

vers van het 23e snaarlied van David ; na de predikatie wierde des

Heeren Avondmaal aan de leedemaaten uijtgedeeld. nadat alles

g'eijndigt was zijn we thuijswaard gekeerd; des namiddags ben

ik nevens mijn vrouwtje na 't huijs van Mr. van der Bijl

geslentert ; na de middagsleerreeden quam Mr. Pretorius met zijn

vrouw ook daar, zoo dat we aan de praat geraakten en tegen den

avond gingen we na huijs.

Maandag denSn. 's morgens goed weer. met wijngaard snij-

den en spitten is weder voortgevaaren. desen morgen ben ik na

Stellenbosch gestapt, en hebbe aan Mr. Mahieu 2^ Rgxdr. betaald,

voor drie boeken, door mij up de vendu van den Hr. van Loons ^

boeken gekogt ; voorts hebbe mij begeeven ten huijze van de Hr.

Bek, alwaar eenige pijpjes met smookkruijd hebbe verbrand, en

een glaasje sek a twee tusschen beiden gedronken; wijders ben

ik met de messrs. van der Beijl en van der Heijden na mijn

woonplaats geslentert, alwaar we 't middagmaal hielden ; na den

eeten geraakten we aan 't caart speelen en dronken onderwijl een

beekertje in't rond ; des avonds hebben weder zamen gegeten en

gedronken ; na den eeten zijn de vrinden vertrocken.

Dingsdag den In. 's morgens aangenaam weer. op dato

isser met wijngaardsnijden en spitten weder voortgang gemaakt,

desen morgen ben met Mr. van der Heijden te paard na zijn

plaats - gereeden, alwaar we wacker hebben gekeuveld, gedronken

en gesmookt ; ook wierde 't eeten niet vergeeten ! 'S nagts

gingen wij slaapen, off ons ter rust begeeven.

1 Hercules van Loon was in 't jaar 1700 uit Nederland gezonden als Predi-

kant van Stellenbosch (vgl. Letters Desp., bl. 152), en had zich, 27 Juni 1704,

om 't leven gebracht. (Vgl. Spoelstra, Bouwstofien I, 103.) Tas was een
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Sunday the 5t}i. In the morning to walk with my wife to

Stellenbosch. Bright morning, but cold ; frost overnight.

When we come thither, being something early still to enter

church, we dropped in for so long at Mr. Mahieu's, where was

the eldest daughter of Mr. van der Lit; and I from there to

Hans smith's, and so from there to church. Mr. Bek, being

got up into the pulpit, took for his text the 2nd verse of the

23rd psalm of David ; after the sermon the Lord's Supper was

administered to members. When all was ended, we home again,

and in the afternoon I to Mr. van der Bijl's with my goodwife.

After the afternoon sermon Mr. Pretorius and his wife come

thither also, so as we did fall discoursing, and so home toward

evening.

3fonday the 6th. Fine morning. Progress again vine-pruning

and delving. To Stellenbosch this morning, and paid Mr.

Mahieu 2^ rixdollars for three books bought by me at the sale

of Mr. van Loon his books ; thereafter to Mr. Bek's, where

sundry pipes of tobacco and a glass or two of sack between

whiles. Then comfortably, with Messrs. van der Bijl and van

der Heijden, to my house, where we eat dinner, and after dinner

fell to playing cards, and between times a round of the glass, and

in the evening eat and drunk again together, and after supper

our acquaintance parted.

Tuesday the 7th. Pleasant morning. This day progress

again pruning and delving. Took horse this morning and rid

with III', van der Heijden to his place, where we mighty brisk

discoursing and drinking and smoking, not forgetting the eating

neither ! And so at night to rest and sleep.

liefhebber van boeken, zoals men merken kan. De Van Dessin Collectie

(waarin ook 't Hs. van 't Dagboek ontdekt werd) in de Z. Afrikaanse Biblio-
thoek te Kaapstad, telt verscheidene werken die aan Tas behoord hebben, en die
ziju naamtekening :

" Ex Libris Adam Tas," dragen. (Mededeling van de Biblio-
thekaris, de beer Lloyd.)

- De plaats was Welmoed. Zio do kaart.
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Woensdag den 8n. 's morgens lieffelijk weer. ik bevond op-

staande dat mij 't hair zoo vrij wat zeer dede,^ dog nadat we

koffij met melk hadden gedronken, wierd ik weder fris. des

voormiddags quam Mr. van der Beijl bij ons, en toen wij aan

taaffel saaten Mr. Hercules du Pre ;
'^ nadat we wat gepeuselt en

gebeekert hadden, zijn we vertrocken. Mr. du Pre wilde na Appel

rijden, wij geraakten ten huijze van juffw. Elberts,^ daar we soo

lang toefden totdat de maan te voorschijn quam ; toen reden

we van daar na huijs. miJ wierde verteld dat zeeker man aan de

Caab Gerrit Dirksz. gent, door een fransman was doodgeslagen,

zulks zoude geschied zijn met een handspaak !
^ thuis was alles

wel.

Donderdag den 9n. 's morgens tamelijk weer. met wijngaard

snijden en spitten is ons volk weder bezig geweest. desen dag is

Charles de Poetser^ niet verschenen, en men verteld mij dat

hij op gisteren ook is agtergebleeven ; 't legt wat laag aan met die

borst.

Vrijdag den lOn. 's morgens betogen lugt. desen morgen

quam hier ten huijze Willem Nel met wien onse knegt Jacob ses

onser slaaven en twee Hottentots met de zeegen uijt visschen

zijn gereeden; twee jongens zijn aan 'twijngaardsnijden gegaan,

en een aan 't spitten.

Saturdag den lln. 's morgens betogen lugt, met reegen. heden

zijn weeder twee onser slaaven aan 't wijngaardsnijden geweest,

op dato is 't wijf van Jan Sandertz.*' hier geweest, om koorn

' Van deze onschuldige opmerking maakte later de Gouverneur gretig

gebruik in zijn wederlegging van de klachten der Burgers. Zij klagen, zegt hij,

dat de Gouverneur hen verdrukt en erger dan slaven behandelt, maar :
" Hoe

bitter dit huu leven valt," kan men zien uit 't Dagboek van Tas, " alwaar deze

lustige Schrijver aantekent en vertelt, dat hij met bet genoodschap zijner

gebroederen bijna dagelijks gastereert, en onder 't dampen van een pijpje smook-

kruit, en 't storten van wijnbekers zodanig overdaden gebruikt, dat er hen 's

anderendaags het hair van zeer doet." (Bogaert, bl. 567.)

- Heemraad voor Drakenstein, Kapitein der Infanterie en leider van de

Fransen. Hij nam aktief deel in de bewegiag tegen de Gouverneur, zoals later

zal blijken.

^ Alida ter Meulen, Weduwe Elberts {Contra Ded., bl. 219), buurvrouw van
Tas. Haar twee zoons, Jan en Klaas, waren mede-ondertekenaren. Over huu
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Wednesday the 8th. Delicate fine morning. Did find my
bead on rising pain me a deal, but we to drink some coffee witb

milk, and so myself again. In tbe forenoon come to us Mr. van

der Bijl, and when we was sitting at table, Mr. Hercules du Pre

;

after a morsel of food and a cup of wine we parted. Mr. du Pre

designed to ride to Appel's. We come to Mrs. Elberts', and there

did tarry for so long until the moon was risen, and so rode

home from there. Was told that one Gerrit Dirksz at the Cape

was done to death by a Frenchman, and this they say with a

handspike. All well at home.

Thursday the 9th. Fine morning. Our people busy again

pruning and delving. This day Charles turner never come, and

they do tell me yesterday also he was staid away ; the man is in

parlous case.

Friday the 10th. Dull morning. This morning put in Willem

Nel, and our man Jacob and six of our slaves and two Hottentots

is driven out with him seine-fishing. Two boys out pruning vines

and one delving.

Saturday the 11th. Dull morning with rain. To-day two of

our slaves been pruning again. This day Jan Sandertz' wife

" stoutigheid," zie de brief van de Gouverneur aan Starrenburg, van 21 Sept.

1706. (Letters Desp., bl. 307.) Haar plaats " Vreedenburg " lag aan de rochter-

oever van de Eerste Rivier, dicht bij 't tegenw. spoorv?egstation " Vlottenburg."

(Vgl. O.S.P. 1, 24 Jan. 1691.)

* 't Dagregister, gehoudeu in 't Kasteel, vermeldt dit geval nict. Ook heb ik

geen melding van zo'n zaak in de Processtukken kunnen vindeu, wat echter niet

belet, dat de moord wel gepleegd kan zijn. Het Dagregister in 't Kasteel

werd gedurendc de regering van W. A. van der Stel zeer slordig gehoudeu
;

en, wat de processtukken van 't jaar 1705 betreft, die komen voor in tien of

meer aparte en ongelijksoortige delen, en niemaud kan met zekerheid zoggen,

wddr er nog gevondeia kunnen worden.
^ Mij onbekend.
* Jan Sandertsz. was vrijburgor te Stellenbosch, en deed toen dienst in de

Burger-infanterie. (Monsterrollcn, 1701-5.)

D
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te leenen, dan zulks is haar afgeslagen, aangesien wij ons koorn

zelfs zullen benodigt zijn. 't heeft desen nagt braaf gereegent.

Sondag den 12n. 's morgens betrocken lugt ; 't was regen-

agtig weer. op dato ben niet na Stellenboseh geweest, omdat de

Hr. Bek thans dienst is doende op Drakensteijn, alwaar bij desen

dag 's Heeren H. Avondmaal staat uijt te deelen, onder de

Fransse gemeente. des namiddags is onse viswagen van strand

terug gekomen ; zij hebben geen Harders bekoomen ; dog ze zijn

evenwel niet zonder vis thuijs gekomen, alsoo zij twintig

steenbraasems bebben bier gebragt. Jacob verhaalde als datter

op gisteren wel vijff wagens aan 't strand waaren geweest, dog

geen van die badde iets gevangen.^

Maandag den 13«. 's morgens betogen lugt met reegen. op

dato zijn onse slaven met wijngaardsnijden en spitten weder

bezig geweest. desen morgen verscbeen hier de koster Dirk,^

die hier quam versoeken om een mudde koorn te leen, dan zulks

wierde hem afgeslagen, om dat we ons koorn zelfs zullen benodigt

zijn. des namiddags hebbe aan onse knegt Jacob een nieuwen

hoed vereerd, zijnde een van de hoeden die mij uijt het vaderland

zijn toegesonden. 't heeft desen dag bij buijen gereegent.

Dingsdag den 14w.. 's morgens was 't nog al betrocken lugt.

desen morgen quamen hier ten huijze Mr. Cruse, Mr. Starrenburg,

als nieuw gemaakte landdrost en Mr. Poulle.^ de nieuwe

land-drost sal aanstaande Vrijdag werden voorgesteld en Mr.

Poulle vertrekt morgen na de Paarel, om een plaats van Theunis

de Bruijn te verkoopen. de messrs. sijn van hier na Mr. van der

Beijl vertrocken, om aldaar te ontbijten, en tegens de middag

weder hier te komen, gelijk zulx ook geschiede ; Mr. van der Beijl

' Een van de klachten der Burgers was, dat de Gouverneur en diens breeder,

Frans, geen kolonisten toelieten om vis te vangen op de plaatsen, door hen voor

eigen gebruik gereserveerd. Die visplaatsen waren natuurlik de beste. Zo werd de

Vishoek, (aan de oostkust der Valsbaai, tegenwoordig ontaard in Gordonshaai)

,

voor de Gouverneur alleen gehouden, en hier hield hij gedurig matrozen (op

kosten van de Cie.) aan, om vis te vangen voor zijn grote troep slaven. Frans
van der Stel had zich een andere visplaats, dicht bij de mond van de Lourens-

rivier (tussen de uitmondingen van de Lourens- en de Eerste rivier) toegeeigend.

Geen burger dorst nabij die plaatsen vissen, of hij werd door de knechts van de
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was here for to borrow grain, but the same denied her, seeing we
shall want our grain ourselves. Fine rain overnight.

Sunday the IWi. Cloudy morning and rainy. Not at

Stellenbosch to-day, Mr. Bek officiating now at Drakenstein,

where he is due this day for to dispense the Lord's Supper among
the French community. In the afternoon come our wagon

back from the shore, and they have gotten no herring, but

are not for that come home without a catch, as bringing twenty

rock-bass with them. Jacob reported how that yesterday there was

some five wagons at the shore, but none of them taken anything.

Monday the ISth. Dull morning, with rain. This day our

slaves been busy again pruning and delving. This morning

put in Dirk sexton, that come here for to beg the loan of a muid

of grain, but the same denied him, seeing we shall want our

grain ourselves. In the afternoon presented our man Jacob

with a new hat, being one of the hats sent out to me from

home. A showery day.

Tuesday tlie 14th. Somewhat cloudy morning. This morning

come to our house Mr. Cruse, Mr. Starrenburg, as new-made

landdrost, and Mr, Poulle. The new landdrost will be inducted

next Friday, and Mr. Poulle leaves to-morrow for the Paarl for

to sell a farm belonging to Theunis de Bruijn. The gentlemen

left here for Mr. van der Bijl's for to breakfast there, and toward

midday to put in here again, as also come about, and Mr. van

der Bijl here to eat dinner with them. After dinner we fell

van der Stels afgcrost en verder vervolgd. (Zie 't Klachtschrift par. 22 en 23, en
Contra Ded., bl. 255, ook Bogaert, bl. 467.)

* Dirk Simonsz. (Vgl. Grim. Proces Stukken, 1705-13 eu 1725, onder 1 Nov.
1707.)

' Johannes Starrenburg ward bij Resolutie van de Politieke Raad van
11 Juli 1705, aangesteld als Landdrost van Stellenbosch, in plaats van de
provisionele Landdrost Robbertsz., die bedankt had. (Vgl. Journal, bl. 78.)

Urbanus Cruse was onderkoopman en garnizoons-boekhouder, Abraham Poulle,

sekretaris van de Politieke Raad en de Raad van Justitio, en tovens vendumeester
der Cie.
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is mede hier ten eeten geweest. na 't middagmaal gehouden te

hebben geraakten we aan 't smooken, vervolgens aan't thee

drinken ; kort liierna zijn de vrinden vertrocken na Mr. Robberts,

Mr. Cruse is buijten gekomen om den nieuwen landdrost voor te

stellen eu den anderen te bedanken.^ Mr. van der Beijl is

hier gebleven tot 's avonds ; Ook quam hier des avonds de

hollebolHge Jacob Pleunes, die na een weijnig tijds hier geweest

te hebben met Mr. van der Beijl is gaan slenteren.

Nota : op dato hebbe aan Mr. Starrenburg een assignatie ter

hand gesteld ten laste van Joannes Pfeiffer, ter somma van

f.44 „— „ voor 8 balken door voorn. Mr. Starrenburg voor mij

gekogt a f.5 „ 10 .. — , tps. Op dato een bf. ontfangen van broer

H. van Brakel,^ om 2 a 3 m. tarwe, dan ik hebbe hem geschreven

datter niet te missen was.

Woensdag den 15n. 's morgens betogen lugt. met wijngaard-

snijden en spitten is ons volckje thans weder bezig geweest ; 't

begon des voormiddags braaf te regenen ; voorts heeft 'et bij na

den geheelen dag doorgereegent. tegens den avond quam hier

Mr. Nel, die een wijl gezeeten hebbende, des avonds weder is

vertrocken. ook heeft Mr. Elsevier^ hier een Hottentot

gezonden om een mudde tarw, en een mudde rogge, dog ik hem

laten weeten datter niet en was. 't begon des avonds hard te

reegenen.

Donderdag den 16«. 's morgens de wind Z.Ot. ; de kigt was

eenigsints betogen, ook was 't koeltjes. met wijngaard snijden en

spitten is heden weder voortgevaaren ; desen namiddag ben ik 't

koornland eeus voor een gedeelte doorgewandeld en bevond het

tameHjk wel te staan ; 't was desen avond koeltjes.

Vrijdag den 17«. 's morgen aangenaam stil weer. met wijn-

gaardsnijden en spitten werd nog voortgang gemaakt. deesen

voormiddag zijn hier met de paardewagen aangekomen Mr, Jan

van Hoorn, nevens zijn huisvrouw en dogter alsmede Mr. van

' Vgl. Resolutie van de Politieke Raad, 11 Juli 1705, bovengenoemd.
* Zwager van Tas.

' Samuel Elsevier, Secunde, (tweede Persoon van de Regering), een van de
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to smoking, and then to drinking of tea, and by and by our friends

parted for Mr. Robberts'. Mr. Cruse is come abroad for to

introduce the new landdrost and tender the other his congee. Mr.

van der Bijl here till evening, and in the evening put in also

our harum-scarum Jacob Pleunes, and stopped a little while, and

so off with Mr. van der Bijl. Nota : handed Mr. Starrenburg

this day an order on Joannes Pfeiffer, for the sum of 44 florins,

for 8 beams bought for me by said Mr. Starrenburg at f.5 „ 10 „

—

the piece. Received this day a line from brother H. van Brakel,

asking for two or three muids of wheat ; writ him we had none

to spare.

Wednesday the IBtli. Dull morning. Our good people been

busy again pruning and delving in the vineyard. In the fore-

noon set in a fine rain, and did so continue near the whole day

through. Toward evening come Mr. Nel, that sate a little while,

and so in the evening parted again. Also Mr. Elsevier did send

a Hottentot here for a muid of wheat and a muid of rye, but I

give him to know we was without. In the evening begun to

rain hard.

Thursday the 16th. In the morning, wind S.E. ; something

cloudy and a little cold. Progress to-day again pruning and

delving. To walk this afternoon through part of the corn lands,

and found the same stand reasonable well. A little cold this

evening.

Friday the 11th. Pleasant morning and calm. Still pruning

vines and delving. Arrived this morning by horse-chaise Mr. Jan

van Hoorn, with his wife and daughter, also Kalde's brother-in-law,

grootste ambtenaar-boeron. Hij had een grote plaats aan do Klapmuts, de tans
nog welbekcnde FAsenburg, Over zijn gedrag klagen de burgers in par. 21
van 't Klachtschrift. (Vgl.' ook, Bogaert, bl. 527.) Hij was 't, die tegen de
Gouverneur zou gezegd hobben, " dat er over drie of vier jaar gcen vrijburgers

nicer aan de Kaap vannodcn waren ; en dat er voor hen (n.l. de grotere ambte-
naren) kans was, om met hun vieren of vijveu do ^laatschappije en de Kaop van
alles to voorzien." (Bogaert, bl. 476.)
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Benthem, de zwager van Kalde ^ en Keetje, 't kind van Kalde
;

zij bleeven hier 't middagmaal houden, en zijn tegens den avond

vertrocken. Mr. van Hoorn verhaalde mij dat hij thans krank-

besoeker aan de Caab was geworden, alwaar hij na desen zijn

dienst stond waar te neemen.^

Op dato is de nieuwe land-drost Mr. Starrenburg aan de

heemraaden en officieren van Stellenbosch en Drakensteijn

voorgesteld. tegen den avond quam hier Mr. van der Heijden

met wien een wijl hebbe gekeuvelt ; des avonds vertrok hij na

Mr. van der Beijl, alwaar Do. van Hoorn met zijn vrouw enz.

desen nagt ook zouden verblijven.

Saturdag den ISn. 's morgen Heffehjk weer. desen morgen

zijn twee eijkeboomen (die op gisteren in de thuijn zijn uijtge-

graven) voor onse deur geplant, God geeve dat ze mogen groeijen.

op dato hebbe van Gerrit de Vries ^ een trekos gekogt voor 8

Rijxdrs. onse slaaven zijn met spitten en wijngaardsnijden w'eder

bezig geweest. des voormiddags quam hier ten huijze Mr. Jan van

Hoorn, de krankbesoeker om afscheijd te neemen ; hij verhaalde

dat Mr. Eobberts * met zijn familie ten huijze van Mr. van der

Bijl waren gekomen. nadat hij een pijpje met smookkruijd hadde

verbrand, is hij door zijn dogter van hier gehaald, om weg te

rijden, alzoo Mr. van Benthem hen was wagtende.

Sondag deri 19w. 's morgens aangenaam weer. desen morgen

ben met suster Barbara, na Stellenbosch gewandeld om ter kerk

te gaan ; de Hr. Bek ter kanssel geklommen zijnde, nam tot zijn

text de woorden die in het tweede snaarlied van David op vers 11

zijn te leezen, diend den Heere met vreese. dese woorden wierden

door hem op den godsdienst thuijs gebragt; hij heeft tamelijk

wel geleeraart ; de kerk was braaf met menschen versien. na de

predikatie ben ik met Mr. du Toijtnahuijs gewandeld; denselven

bleef bij ons ten eeten. na den eeten zijn we met ons beijden na

't huijs van Mr. van der Beijl geslentert ; daar ten huijze vonden

we Messrs. van der Heijden en Pretorius ; na een wijltje daar

* Ds. Petrus Kalden, Predikant aan de Kaap. De burgers klaagden (par. 5

van 't Klachtschrift) dat hij " mede een van de grootste landbouwers " was, en
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Mr. van Benthem, and Kalde's daughter, Keetje. They staid

here and eat dinner, and parted toward evening. Mr. van Hoorn

apprised me he was now become sick-visitor at the Cape, where

he was due next day for to take up duty. This day the new

landdrost, Mr. Starrenburg, introduced to the councillors and

officers of Stellenbosch and Drakenstein. Toward evening come

here Mr. van der Heijden, with whom I conversed a little while,

and in the evening he over to Mr. van der Bijl's, where also Rev.

van Hoorn with his wife and company was to lodge the night.

Saturday the 18th. Delicate fine morning. This morning two

oak trees, that was yesterday dug up in the garden, planted before

our door—God send they may flourish. Bought a draught ox

this day of Gerrit de Vries for 8 rixdollars. Our slaves been

busy again delving and pruning. In the forenoon put in Mr.

Jan van Hoorn, the sick-visitor, for to take leave, and told me
Mr, Robberts and his family was come to Mr. van der Bijl's.

After he had smoked a pipe, there come his daughter for to fetch

him to set forward, Mr. van Benthem being waiting them.

Sunday the 19th. Pleasant morning. Walked to Stellenbosch

this morning with my sister Barbara for to attend church. Mr.

Bek, being got up into the pulpit, did find his text in the 11th

verse of the second psalm of David, in the words " Serve the

Lord with fear," and did make application of these words to our

religion, a reasonable good discourse, and the church mighty well

thronged with people. After the preaching, walked home with

Mr. du Toit ; the same staid and eat dinner with us, and after

dinner we two to Mr. van der Bijl's, where we found Messrs.

van der Heijden and Pretorius, and after a little while there, Mr.

" gansch geen werk van de godtsdienst " maakte, " gemerkt hij zich vrij meer
met zijne landerijcn dan met den predikstoel bomoeit." De burgers gavon hem
later de bijnaam " Kalchas." (Bogaert, bl. 478.)

* Vgl. Leibbrandt, Prticis, Journal 1699—1732, bl. 78.

' Vrijlandbouwor to Stellenbosch. (Vgl. Old Stellenbosch Freeliolds, vol. I.,

21, kantoor van do Landmetor-Generaal.)
* Pieter Robbertsz, gewezen Landdrost, later dikwels door Tas genoemd.
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geweest te zijn, is Mr. Pretorius vertrocken, en wij zijn met mal-

kanderen 't onsen huijze gegaan, ahvaar juflfw. van der Heijden,

en van der Beijl ook waren. nadat we wat gekeuvelt, en een

glaasje wijn in't rond hadden gedronken, zijn de vrinden des

avonds vertrocken.

Maandag den 20;?. 's morgens goed weer. met spitten en

wijngaardsnijden is ons volk op dato weder bezig geweest. tegens

de middag quam Mr. H. du Free, hier ten huijze, die 's middags

met ons bleef eeten ; na den eeten is hij vertrocken. toen ben ik

in gezelschap van Mr. van der Heijden na de Teijgerbergen

gereeden om Mr. Diemer ^ eens te besoeken ; dan eer wij daar

quamen wierde het braaf douker, zoodat we onkundig waaren

waar we rijden moesten ; wij steegen van onse paarden, en leijden

die en gingen zoo bij de Roes door dik en dun stappen als Twee

swervers, dog quamen evenwel te recht. wij geraakten daar aan

taaffel en dronken eenige Barkemeijers met wijn en toen ging

men zig ter rust begeeven.

Dingsdag den 21??. 's morgens tamelijk weer, dan't begon

swaar te misten. wij waren desen morgen al vroeg bezig met een

beekertje alssem wijn binnen te gieten, wijders wierde daar een

stuk ontbeeten, 'tgeen met wijn wierde gelarderd. na den eeten

dronken we eenige kopjes thee. Voorts zijn we te paard gestegen

om onse reijse na huijs voort te setten. Wij quamen 's namiddags

ten half tweeen na gissing ten huijze van Mr. van der Beijl en

vonden daar een groote taaffel met menschen ; 'twas een deftig

gastmaal ; onder anderen vonden we daar (zonder hem te zoeken)

den Oud Noordsen landdrost Robberts ^ ; die vent zag er zeer

raar uijt en geleek niet qualijk een eezel die wijwater geslobbert

heeft ! Voorts Hep hij zoo wat swerven als een swaluw met een

wiek ; hij zag datter niemandt van de andere vrunden veel werk

van hem maakte ; voor de rest waaren we met elkanderen braaf

vrolijk, 'twelk tot in de nagt duurde. ik ben eijndelijk vol en

zoet met suster na huijs geslentert en zoo rechtstreeks 'thuijs

gegaan off ik met een leijn getrocken wierde, maar toen ik

' Abraham Diemer. Burgerraad on luitenant der burgerkavallerie aau de
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Pretorius away, and we in company together to our house, where

was also Mrs. van der Heijden and Mrs. van der Bijl. After some

discourse and a round of the wineglass our friends parted in the

evening.

Monday the 20//?. Fine morning. Our people been busy again

delving and pruning in the vineyard. Near midday put in Mr. H.

du Free, and staid and eat dinner with us, and so after dinner

took leave. Thereafter, in company with Mr. van der Heijden,

rode to the Tiger Mountains for to visit Mr. Diemer ; but before

we was arrived it come down mighty dark, that we knew not

where we should ride, so we to light down, and lead our horses,

and so went stepping at hazard through thick and thin like two

tramps, yet landed right withal. There we took seat at table,

and drunk a rummer or two of wine, and so to rest.

Tuesday the 21st. Fair morning, but a heavy mist begun

to fall. Busy betimes this morning, stowing away of a cup of

wormwood wine, with a morsel of breakfast larded with wine to

follow, and after the meal some cups of tea. Then to horse

for to set forward on our journey home. x\t half-past one in the

afternoon or thereabout we come to Mr. van der Bijl's, and there

we found great store of company, a noble entertainment. Dis-

covered there amongst others (nor looked for him neither) the

old Norse berserk of a landdrost, Robberts, and an infinite quaint

figure the fellow cut, for all the world like an ass that hath

been swilling holy water. Moreover he run doddling around like

a swallow with one wing ; he saw none of the other company did

take much heed of him. But for the rest we was all mighty

merry together, the which did hold till into the night, and at

the last I home with sister, mighty fine and full, and took

the road so straight as I was drawn with a line, but when

Kaap (Vgl. Bogaert, bl. 537, en Kolbe, bl. 778), mcdc-ondcrtekenaar van 't

Klachtschrift.

- d.i. Pieter Robbcrtsz, gewozen provisiouclc Landdrost te Stellcnboscb. Hij

was 'n Noor.
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thuijs in stilstand geraakte bevond ik welhaast dat ik 't niet

van hooren zeggen hadde, maar dat ik paaij Bachus zelfs hadde

gesprooken.

Woensdag den 22n. 's morgens betogen lugfc. ik bevond mij

desen morgen gansch niet wel en was zoo vrij wat van mijn stuk.

heeden zijn onse jongens met spitten en wijngaard snijden bezig

geweest. desen avond ontfing ik een groetenis van Mr. Appel en

zijn vrouw.

Donderdag den 23«-. 's morgens betrocken lugt. heden is

zuster Barbara met de twee meisjes van der Beijl na du Toit

gereeden, om desselfs dogter te verjaren. des voormiddags

heeft Mr. Appel ons een zoo vis gezonden, twee steenbraasemptjes

en eenige harders. met stroo in de hocken te rijden, spitten en

wijngaard snijden is nog al voortgevaaren. des namiddags ben

ik na 'thuijs van Mr. van der Beijl geslentert ; daar ten buijze

vond ik Mr. Greevenbroek en Hans de Smit ; kort na mijn aan-

komste quam daar ten buijze Mr. van der Heijden, nevens zijn

huijsvrouw en oudste zoon ; wij geraakten wacker aan de praat

van verscbijde zaaken ; ondertusschen wierden er over ende weder

verscbijde beekers wijn gestort en niet wijnig gesmookt ; tegens

den avond quam mij een jonge roepen, zeggende dat den spik-

spelder nieuwen land-drost Starrenburg 'tonsen huijze was

gekomen ; hierop ben ik na buijs gestapt, en hebbe denselven

verwelkomt en zoo wat geluk toegewenscht. ondertusschen wierde

mij verhaald als dat suster bij Mr. du Toijt niet veel vermaak

hadde gehad, en al vroeg was thuijs gekomen, ter oorzaake dat

het onbeschofte wijf van den oud noordsen land-drost Eobberts.

suster zeer brutaal hadde bejegend, en veel scheldwoorden na

't hoofd geworpen, haar drijgende te zullen slaan ; zij zijde datse

van mijn vrouw geaffronteerd oif beledigt was, want toen we

getrouwt waaren, wilde zij een stuk vleesch snijden, en mijn

vrouw zouwde gezegt hebben, dat zulks geen fatzoen was, 't

gunt een dikhuijdige leugen is, want zij zijn hier (hoewelse

ongenodigt kwamen) als vrunden onthaald en bejegent ; daaren-

boven is dit reets over de twee jaaren geleeden,^ en nu willense
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I come to a standstill in the house, I straight did apprehend I had

it not of hearsay, but had had speech of father Bacchus himself.

Wednesday the ^%id. Dull morning. Nothing too well this

morning, and vastly out of tune. To-day our boys been busy

delving and pruning vines. Received this evening greetings from

Mr. Appel and his wife.

Thursday the 23?tZ. Cloudy morning. My sister Barbara

to du Toit's to-day, with the two girls van der Bijl, for to keep the

daughter's birthday. In the forenoon Mr. Appel sent us a string of

fish, two nice rock-bass and some herring. Good progress pruning

and delving and carrying of straw into the kraals. In the after-

noon to Mr. van der Bijl's, where I light on Mr. Greevenbroek

and Hans smith ; after my arrival come presently Mr. van der

Heijden, with his wife and eldest son, and so fell to brisk

discourse of divers occasions, with still a cup of wine and a

pipe between. Toward evening come a boy for to call me, with

word that our brand-new landdrost, Starrenburg, was put in,

whereupon I did make my way home, and did give him welcome,

and wish him fortune (more or less). Meantime was told me
how that sister had had small pleasure at Mr. du Toit's, and was

returned home betimes, by reason that the ill-mannered wife of

the old Norse landdrost, Robberts, had used her mighty uncivil,

and had flung many ill words at her, threatening to strike her

;

she said my wife had affronted and insulted her, for when we was

married, and she wishful to cut a piece of meat, my wife did say

such was no manner of behaviour, which the same is a brazen

falsehood, for that here (albeit they come unbidden) they was

entertained and entreated as friends. Moreover, this is now
more than two years agone, and now they will put this business

* Do tromvdag was 7 Juni 1703 (de Villiors, Goslacht-Register der oude
Kaapsche Familien).
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deeze zaak op zuster verliaalen, die in desen onnosel is. men zal

dese geweesene provisioneel grootsche land-drostinne bij gele-

gentheijd hierover eens spreeken, om haar over dese quads

bejegening reeden af te vragen. ik ben verwonderd waarom

dat ze voar gisteren mij off mijn vrouw desweegen niet aange-

sprooken heeft, omdat we met elkanderen ten huijze van Mr.

van der Beijl zijn geweest; dog dan dervense haar smoelwerk

niet open doen. Nadat ik met Mr. Starrenburg een wijl gekeu-

veld, gegeeten en gedronken hadden, begaaven we ons ter

nagtrust.

Vrijdag den 247i. 's morgens betogen lugt met reegen. dee-

sen voormiddag ben ik met Mr. Starrenburg, ten huijze van

Mr. van der Beijl gegaan ; wij vonden daar in huijs de Messrs.

van der Heijden en Appel met hunne vrouwtjes ; na dat we

daar gepraat, gesmookt en eenige glaasjes wijn gedronken hadden,

sijn we met ons beijden weder thuijs gekeert. na 't houden van

den middagmaal is den land-drost Starrenburg met mijn paard

na Stellenbosch gereeden. des namiddags toen de reegen ophield

gingen de slaaven aan 't spitten. desen morgen is een vragt koorn

na de moolen gebragt, en tegen den avond is die vragt in meel

veranderd, weder 'thuijs gekomen. den land-drost quam des

avonds ook weder hier ; hij zijde op morgen na Hottentots

Holland te willen rijden.^

Saturdag den 25h. 's morgens betoogen lugt. desen morgen

quam hier den krankebedroever Mahiu om den land-drost te

spreeken. Wijders quam hier de land-drost zijn knegt, als

meede een schoft van een veldwagter '^
; nadat we wat ontbeten

hadden, is den land-drost neevens zijn knegt met een van mijn

paarden na Hottentots Holland gereeden ; tegens den middag

quam Mr. Appel hier een wacker steenbraassem brengen waarvan

wij desen middag met smaak hebben gegeeten, en denzelven met

wijn gelardeerd. met wijngaard snijden, spitten en wieden is

ons volk heden weder bezig geweest. Tegens den avond is hier

een jonge van Mensink''^ gekomen, hij hadde een vragt koorn

in de mole gebracht, hij heeft hier uijtgespannen.
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upon sister, that is innocent herein. Some day, as occasion

shall offer, we shall have a word touching this affair with this

almighty ex-provisional female-landdrost, for to demand her

reasons for this hase usage. I marvel that she spoke not of it,

either to me or to my wife, the da}' before yesterday, we being in

company together at Mr. van der Bijl's ; though then she durst

not open her dirty mouth. After that Mr. Starrenburg and I

had talked a while, and had eat and drunk, we betook us to rest.

Friday the lUh. Dull morning, with rain. With Mr.

Starrenburg this forenoon to Mr. van der Bijl's, and there

discovered Messrs. van der Heijden and Appel with their wives,

and did there converse and smoke and quaff a cup or two of wine,

and so returned home again in company. After dinner landdrost

Starrenburg to Stellenbosch, he riding my horse. In the after-

noon, the rain quitting, the slaves to delving. This morning a

load of grain carried to the mill, and the same toward evening

home again in meal. In the evening the landdrost put in here

again, saying he designed to ride next day to Hottentots Holland.

Satiirdaij the 26t]t. Dull morning. This morning come

here the sick-discomforter Mahieu for to speak with the landdrost.

Put in also the landdrost his man, likewise a rascal of a field-

watch, and after breakfast the landdrost and his man to set for-

ward with one of my horses for Hottentots Holland. Near

midday come Mr. Appel here, and brought a noble rock-bass,

whereof we did partake with relish this midday, and did lard the

same with wine. To-day our people again been busy in the

vineyard, pruning and delving and weeding. Toward evening

put in a boy of Mensink's, that had been to the mill with a

loading of corn ; he did here outspan.

* Naar '* Vergelegen," de plaats van dc Gouverueur, waar deze toeu vermoe-

delik vertoefde.

* Waarschijnlik Jakob du Pres. (Vgl. Journal, bl. 107.)

* Willem Meusink wooiide to Rondebosch, waar hij, met zijn moeder, do

weduwe Mensink, ecu bierbrouvvorij had. De weduwe bad de pacht voor 't

brouwen van bier aau de Kaap. (Vgl, Journal, bl. 7'J.)
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Sondaff den 26«. 's morgens tamelijk weer. op dato ben niet

te kerk geweest, omdat de Hr. Bek, thans op Drakensteijn

dienst heeft gedaan ; des voormiddags quam de land-drost uijt

Hottentots Holland weder hier ; wij zijn ten tien uuren met

elkanderen na Stellenbosch gewandeld. ik hebbe een briefje

gemaakt van de 10 mudden koorn, die voor Mensink reeds

gemaalen was, en daarmede een Hottentot na Mr. du Toit

gezonden, nevens vijf guldens aan geld, zij wilden't meel dat

reeds klaar was, anders niet laaten volgen.^ Wijders aan Jacob

van Driel ^ betaald voor weeggeld 10 stuijvers en 1 stuijver

voor schrijfgeld, en zo te zamen f.5 ,, 11 ,,
— . Toen ben ik

met den land-drost na Mr. Mahiu gewandeld, alwaar een poos

geseeten hebben en zijn toen weeder na huijs geslentert. 't

heeft desen nagt braaf gereegent.

Maandag den 27n. 's morge^ns betrocken lugt met reegen.

't heeft desen dag bij buijen gereegent. des voormiddags is den

land-drost na Stellenbosch gewandeld en tegens den middag

weder 'thuijs gekoomen ; 's namiddags zijn we soo wat met leezen

bezig geweest. Voorts hebben we tot tijdkorting wat gekaart-

speeld ; met spitten in de wijngaard zijn onse knaapen op dato

weder doende geweest. Heeden is de Rivier zeer hoog geweest.

Dingsdag den 28n. 's morgens de wind N.Wt. betogen lucht

;

met spitten in de wijngaard isser voortgevaaren, als mede met

wijngaardsnijden in de gewese wijngt. van Jan Bombam. desen

voormiddag is den land-drost met mijn paard ua Pr, Robberts.

gereeden (zoo hij zijde) ; de Rivier is op dato seer gevallen ;

't wierde des namiddags goed weer.

Woensdag den 29k. 's morgens N. wind met tamelijk weer.

heeden zijn 4 onser leijfeijgenen met wijngaardsnijden in de

gewesen thuijn van Jan Bomb: ^ bezig geweest. desen morgen

quam den land-drost hier met zijn knegt, hij vertelde mij als

dat Hans Henske * in de tronk was gezet, off in't tronkhuijsje,

1 Du Toit was, als Heemraad, betrokken bij 't bestuur van de Molen en 't

innen van 't maalloon. (Vgl. Journal, bl. 61, over de molen van Drakensteiu.)

•' De Molenaar.
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Sunday the 26^/i. Fair morniDg. Not to church to-day ; Mr.

Bek presently at Drakenstein, officiating. In the forenoon come

the landdrost back here from Hottentots Holland, and at ten \Ye

walked to Stellenbosch in company. Did make invoice of the

10 muids of corn already milled for Mensink, and did send the

same to Mr. dii Toit by a Hottentot, together with five florins in

money ; otherwise they would not clear the meal was ready

ground. Did further pay Jacob van Driel 10 stivers weigh-

money and 1 stiver book-money, and so in all f.5 ,, 11 „ — . Then

walked to Mr. Mahieu's with the landdrost, and there did sit a

space, and so home at our ease. A rare rain overnight.

Monday the '2,7th. Dull morning, with rain. A showery

day. In the forenoon the landdrost to walk to Stellenbosch, and

toward midday home again. In the afternoon to set to reading

for something of employment, and then for our diversion a little

to the cards. This day our boys at work again delving in the

vineyard. The river mighty high to-day.

Tuesday the 28f/?. Dull morning, with N.W. wind. Delving

in the vineyard, also pruning vines in Jan Bombam's old vineyard.

This forenoon the landdrost, with my horse, to Pr. Robberts' (so

he said) ; the river greatly down this day, and in the afternoon

fine weather.

Wednesday the 29i/i. Fair morning, with North wind. To-

day 4 of our slaves been busy pruning vines in Jan Bombam his

old garden. This morning put in the landdrost and his man
;

he told me Hans Henske was clapt in gaol (or in the cells), and

^ Jan Bombam was do bijnaam, (in algemeen gebruik,) van Jan Cornelia van

Oudbeijerland
;

(cf. Minuten Justitiele AttestatiiJn, 1706, onder 20 Okt.). Hij

had vroeger grond, grenzende aan die van Tas (cf. Old Stlh. Freeholds, I, 12),

doch woonde tans aan de Oostzijde van 't dorp, in de zg. Jan de Jonkers-Hoek.

(Grim. Rollen, 1705, 22 Maart.)
* Hans Henske, van Hamburg, vrijlandbouwer en ex-sergeant van de burgerij

te Stellenbosch. (Grim. Rollen, 1705.)
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en dat denselven op dato na de Caab zoiide vertrecken, omme
aldaar in hegtenisse te werden gebragt. Voorts vertelde bij

mij op gisteren een brief van den Gouverneur te hebben bekomen

van inhoud, als dat zeeker stuk lands, dat den Gouverneur aan

Mr. van der Heijden voor zijn soon hadde gegeeven, aan een

ander was gegeeven ; slegte tijdinge voor van der Heijden omdat

die 't reeds heeft laaten meeten. nadat we wat ontbeeden hadden

is den land-drost met zijn knegt na de Caab gereeden. ik ben

desen voormiddag met mijn vrouw 't koornland berom wezen

wandelen. Wij vonden op ons land dicbt na 't land van Botma

vers leeuw off tijgerspoor. des namiddags is suster na Stellenboscb

geweest, om soete zuijker te haalen, zij vertelde thuijs komende,

aldaar geboord te hebben, dat oom Husiug aan Hens Henske,

ende verdere ruijlers rijst voor hun reijze zoude leeveren ; in

desen hebbe ik een sinking in of op mijn geloof. Ook zeggen

de menschen dat oom Husing zoude gezegt hebben tegens

verschijde knapen dattet 'thans vrijruijlen was voor de vrijburgers.

dog dese taal moet uijt de mond van een 's Comps. dienaar

gekomen zijn, aangezien de Vaderlandse brieven door geen

vrijburgers werden geleezen en daarom is dit niet anders dan

een quaadaardige beschuldiginge.

Donderdag den 30n. 's morgens de wind als vooren, met be-

togen lugt, 't scheen den voorigen nagt iets gereegent te hebben,

en 't geleek' er nog wel na ; dieshalven zijn alle onse slaven met

spitten in de wijngaard bij huijs bezig geweest. desen morgen

quam hier ten huijze Mr. van der Heijden, hij vraagde mij of

Jacob Louw ^ hier was, zeggende gehoord te hebben dat

denselven gisteren in Hottentots Holland bij den Gouverneur

was geweest, om iets te versoeken, dog hij hadde kwaad beschijd

gekregen, en moest ongetroost vertrecken ; ondertusschen hebbe

ik aan Mr. van der Heijden verhaald, dat het stuk lands door

den Gouverneur aan hem voor zijn soon gegeven, nu door den

zelven aan een ander was gegeeven. nadat we met elkanderen

een pijp met smookkruijd hadden verbrand, is hij vertrecken.

' Jacobus Louw was vrijburger aan de Kaap, woouachtig te Rondebosch ; zie
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that the same was to set forward to the Cape this day, for to be

lodged in confinement there. He did further tell me he had

gotten a letter yesterday from the Governor, whereof the content

was that a certain piece of ground, that the Governor give Mr.

van der Heijden for his son, was now made over to another. Ill

news for van der Heijden, that hath already had it to be measured.

After breakfast the landdrost and his man left for the Cape. To

walk this forenoon with my wife about the corn lands ; discovered

on our ground, close by Botma's ground, fresh lion or leopard spoor.

In the afternoon my sister to Stellenbosch, for to fetch sweet

sugar. Arrived home, she declared to have heard there, that

uncle Husing was supplying Hans Henske and more traders with

rice for the road, touching the which I am something disquieted

in mind. Also folks is saying that uncle Husing shall have told

several of the men that it was now free barter for the burghers.

However, suchlike talk can onlybe come from one of the Company's

servants, seeing the home dispatches is never read by any of the

burghers, so as this be nothing other than a malignant libel.

Thursday the SOth. Dull morning, with wind as before.

Looked to have been some rain overnight, and mighty like it

still, so as all our slaves busy delving in the vineyard nigh the

house. This morning put in Mr. van der Heijden, that inquired

of me if Jacob Louw were here, declaring to have heard the same

had been to the Governor the day before in Hottentots Holland

for to prefer some request, but had gotten a scurvy answer,

and must part without contentment. Meantime I did tell Mr. van

der Heijden that the piece of ground given him by the Governor

for his son was now given by that same unto another. After a

pipe of tobacco together he went his way. Not long after midday

boneden, bl. 50. Hij was getrouwd met Maria van Brakel, zuster van dc
vrouw van Tas.
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Kort na de middag zijn hier ten huijze gekomen breeder Jacob

Louw en Jan Elberts ; kort daarna quam ook hier Mr. Jacob van

der Heijden ; wij geraakten met elkanderen aan de praat/

aant wijndrinken en tabak smooken ; ondertusschen quam

Ferdinand Appel mede hier, hij was de laaste in't komen, dog

de eerste die vertrok; broer Louw wierde door mij versogt om
de aanstaande nagt hier te verblijven, dan hij zijde dat met Jan

Elberts weder moste na huijs rijden, volgens belofte; ondertus-

schen zijn we des avonds met elkanderen na't huijs van Mr. van

der Beijl geslentert, alwaar we weder wacker met den beker

bezig waaren ; des avonds ben ik na huijs gestapt.

Vrijdag den din. 's morgens N.Wt. wind met betogen lugt.

desen morgen ben ik te paard na Juffw. Elberts. gereeden, waar

ik vond Mr. en Juffw. van der Heijden, alsmede Broer Louw
;

daar was ook Broer van Brakel en zijn vrouw ; nadat we een

wijltje daar geweest waaren is Mr. van der Heijden met zijn

onderlaag na huijs gereeden, ook ben ik met Broer Louw mede

derwaards gereeden, daar ter plaatse raakten we aan't eeten en

drinken en smookten een pijpje tabak ; toen zijn we te paard

gesteegen en met ons drieen na 't ronde Bossje gereden ; toen

we aan't huijs van Mr. van der Heijden quamen begon het

braaf te reegenen. tegens den avond hebben we Broer Louw

thuijs gebragt ; daar ten huijze een wijltje geweest zijnde,

stapten we weder, na de woonplaats van Mr. van der Heijden,

daar wij dien nacht verbleeven.

AUGUSTUS, 1705.

Saturdag den In. Aufjustus. 's morgens ben ik met Mr. van

der Heijden en Jan Elberts met desselfs paardewagen naar de

Caab gereeden ; toen we verbij 't Casteel waaren ontmoeten ons

den land-drost met zijn knegt te paard, van meeninge zijnde

om na buijten te rijden. Wij quamen ten huijse van Oem
Husing en bevonden de vrinden met elkanderen in gezondheijd

;

des namidflags ben ik na 't huijs van Mr. Meerland^ gewandeld.
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put in my brother Jacob Loiiw and Jan Elberts, and presently

come Mr. Jacob van der Heijden also here, and we to discourse

together, and drinking of wine and smoking, and meantime

come Ferdinand Appel here likewise, that was last to put in but

took leave the first. Brother Louw I bid for to lodge the night,

but he declared he must set forward home again with Jan Elberts,

as he did engage ; and meantime in the evening over to Mr.

van der Bijl's, and there again mighty busy with the bottle, and

so I home at evening.

Friday the 'dlst. Dull morning, with N.W. wind. This

morning to Mrs. Elberts' on horseback, where I found Mr. and

Mrs.van der Heijden, as also my brother Louw; brother van Brakel

and his wife was there also. When we was staid a little there,

Mr. van der Heijden with his sleeping partner did set forward

home, and 'likewise brother Louw and I with them, and being

come there we fell to eating and drinking, and did light our pipes,

and then to horse, and rode the three of us to the Rondebosje,

and when we come to Mr. van der Heijden's house it begun to

rain mighty fine. Toward evening we did carry home my
brother Louw, and there staid a little while, and so back to Mr. van

der Heijden's dwelling-house, and there lay the night.

AUGUST, 1705.

Saturday the Int. In the morning posted to the Cape with

Mr. van der Heijden and Jan Elberts in van der Heiden's chaise.

When we was past the Castle there met us the landdrost and his

man to horse, designing for to ride without. We put in at my
uncle Husing's, and found the friends all well. In the afternoon

to walk to Mr. Meerland's, and there found Mr. van der Heijden,

^ Waarover " de praat " hier liep, is gemakkelik te gissen : Jakob Louw zou

pas " kwaad bescheid " van de Gouvernour gekregen hebben, en van der Heiden
heeft ook juist gehoord, dat van der Stol hem onrechtmatig zijn toegezegde grond

ontnoraen heeft. Men was ongetwijfeld hard aan 't konspireren.

- Vrijburger en Burgerraad aan de Kaap. Hij werd met Husing, van der

Bijl en Appel door de Gouverneur naar Nederland gestuurd, ter verantwoording

aan de klachten der burgers. Hij stierf onderweg.
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alwaar ik Mr. van der Heijden voiid ; iia aldaar een pijp tabak

gesmookt te hebben, ben ik na thuijs van 0. Husing gestapt.

Op dato is de Roode Blom^ aan Mr. Pfeiffer verkogt voor

f. 1550 ,,
— „ — ; op deselve vendu zijn 300 schaapen voor 120

Rijxdrs. verkogt. ^ desen nagfc ben ik met Mr. van der Heijden

ten huijze van Oom Husing verbleeven ; m] namen onse nagtrust

in de kamer van de Hr. Rotterdam.^

Sondag den 2«. 's morgens ben ik met Mr. van der Heijden

ten huijze van Mr. Poulle* geweest, ahvaar we een soopje

dronken ; vandaar zijn we met elkanderen na Mr. mijnheer

Pfeijffer gewandeld ; daar ter plaatse dronken we ook een soopje

genever; wijders namen we onsen gang na Juffw. Munkerus,^

met wien we eenige kopjes koffij dronken ; toen gingen we na

'thuijs van Oom Husing, met wien wij een stuckje ontbeeten en

een glaasje wijn wierde daarop binnen gegoten ; hierop zijn wij

na 't nemen van afschijd met elkanderen te paard gestegen en

na 't ronde bosje gereden. na een wijnig daar getoeft te hebben,

hebben we onse reijze na Stellenbosch aangenomen ; aan de

kuijle^ zijn we been en weer van de paarden geweest, en zijn

voortrijdende omtrent sons ondergang aan 't huijs van Mr. van

der Heijden gekomen ; na 't smooken van een pijp tabak ben ik

weder te paard gesteegen, om mijn rijse na huijse voort te

setten. "Wanneer ik een weijnig verbeij 'thuijs van Aarnout'^ was

gekomen \del mijn paard met mij, of ik met het paard tegens de

grond; 'twas even eens off het paard onder de voet wierd ge-

trocken ; ik geraakte met mijn Hnkerbeen onder 't Hjf van't paard,

dan ik rukte 't been zoo haastig weg als ik konde ; ondertusschen

wasser een pistool uijt de holster geschooten, ende holster los

> Een plaats gelegen aan de hang van de Duivelsberg, een kwartiertje van 't

Kasteel. De naam bestaat nog in ^Yoodstock.

- De prijs wordt waarschijnlik vermeld, omdat die zo buitengewoon laag was.

De gewone prijs van een schaap was omtrent vier gulden.
^ Jan Rotterdam, vrijburger, oud-burgerraad en ouderling aan de Kaap.

Werd door van der Stel, om zijn aandeel in de beweging, naar Batavia verbannen,
onder voorwendsel dat hij de Gouverneur niet beleefd genoeg gegroet had. (Vgl.

Bogaert, bl. 479, 533.)
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and smoked a pipe of tobacco, and so home to my uncle Husing's.

This day the Roode Blom sold to Mr. Pfeiffer for 1550 florins.

On the same sale 300 sheep sold for 120 rixdollars. Staid the

night with Mr. van der Heijden at my uncle Husing's, we being

lodged for the night in Mr. Rotterdam his chamber.

Sunday the %uL To Mr. Poulle's in the morning with Mr.

van der Heijden, and there drunk a small glass, and from there

in company to Mr. Pfeijffer's, and there also a mouthful of gin,

and so to Mrs. Munkerus', with whom we drunk a cup or two of

coffee, and then to my uncle Husing's, with whom we eat a

morsel of breakfast, with a glass of wine bestowed within upon

top. Hereupon we took leave, and got to horse together, and rode

to the Rondebosje, and there tarried a little while, and so forward

on our road to Stellenbosch. At the Kuilen we light from our

horses to and again, and so riding on come about sunset to Mr.

van der Heij den's, and after a pipe of tobacco I to horse again for

to set forward on my journey home. When I was come a little

way past Aarnout's, my horse fell to earth with me (or I with the

horse), for all the world as he had had his foot plucked from

under him ; I falling with my left leg under the beast's barrel,

but did pull my leg out so speedily as might be ; meantime a

pistol was shot off out of the holster, and the holster itself come

* Abraham PouUe, Eerste Gezworen Klerk en later Sekretaris van de Politieke

Raad en de Raad van Justitie.

* Weduwe van Honricus Munkerus, onder-koopman en kassier in dienst der

Compagnie, die ziob 29 Januario van dat jaar om 't levcn gebracht had. (Vgl.

Journal, biz. 75.) Do burgers beweerden in 't Klachtschrift, par. 35, dat

Munkerus hiertoo gedreven was door de verdrukking en vervolging van de

Gouverneur.

't Bezoek aan de weduwe was waarschijnlik om inlichting of een verklaring

van haar te vorkrijgen omtrent de oorzaak van die wanboopsdaad van haar man.
' D.i. de Kuilsrivier, omtrent halfweg tussen Stellenbosch en de Kaap. Hier

hielden reizigers gowoonlik even aan, om bij Hans Hendrik Hatting, die daar

woonde, een glaasje te drinken en een praatje te makon.
' Arnoud Jansz., anders gezegd Arnoud Tamboer, vrijburger te Stellenbosch.

Zijn plaats lag aan de Eerste Rivier, tussen Meerlust en de plaats van Tas.
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geraakt ; ik meende soo ras op te staan als 't paard, dog zulks

wilde niet lucken, soo datte't paard een wijnig voortging, en na

een wijnig stappens bleef het staan, weshalven ik weder daarop

klom en voort reede. thuijs komende bevond ik alles wel.

Maandag den 2>n. 's morgens aangenaam weer. met wijn-

gaard snijden in de thuijn van Antje, en spitten in de groote

wijngaard is onsvolk weder bezig geweest. ik ben desen morgen

ten huijze van Mr. van der Beijl geweest; daar ten huijze

quamen Mr. en Juffrw. van der Heijden met de paardewagen

;

ik ben met de messrs. van der Beijl en van der Heijden na

Stellenbosch gereeden ; zij gingen na de vergadering, den nieuwen

landdrost zoude desen dag voor de eerste maal in de vergadering

voorsitten. ik hebbe bij de Hr. Bek geweest, en denselven uijt

name van oom Husing geboodschapt als dat oom thans geen

rijst hadde te missen; na een wijl tijds bij de Hr. Bek doorge-

bragt te hebben, ben ik na huijs gestapt, des namiddags is mijn

vrouw na 't buijs van van der Beijl gestapt om desselfs vrouw

eens te besoeken ; tegens den avond ben ik haar gevolgd, ten

eijnde om haar thuijs te haalen ; des avonds quamen daar met

de paarde wagen Mr. van der Heijden, bij zig hebbende den

land-drost; wij bleeven daar ten eeten en zijn met den land-

drost na huijs gewandeld. thuijs komende begaven wij ons ter

nachtrust.

Dingsdag den 4/t. 's morgens tamelijk weer. desen morgen

is den land-drost van hier te paard na Mr. Mulder gereeden. met

wijngaard spitten en snijden is nog al voortgevaaren. desen

morgen hebbe Louis de Hottentot met een Bf. aan oom Husing

en een do. aan suster Tas na de Caab gezonden, met 2 pr.muijlen

voor suster, en een swarte en witte gaare kaper.^

Woensdag den 5n. 's morgens aangenaam weer. desen morgen

is den Oud-noordsen land-drost Pieter Roberts, met den nieuwen

landdrost verzelt over onse werf gereeden. Zij quamen been

en weer van de wagen een pijp tabak opsteeken ; toen zijnse

weder op gaan zitten, en met elkanderen na Hottentots Holland

' Misschien is 't nodig de Afrikaanse lezeres eraan te herinneren, dat muilen
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loose. I did think to rise as briskly as the horse, but this not

succeeding the beast did make a little forward, and after a few

steps come to a stand, that I did mount again and rode on.

Arriving home, did find all well.

Monday the Srd. Pleasant morning. Our people been busy

again, pruning vines in Antje's garden, and delving in the great

vineyard. To Mr. van der Bijl's this morning, where come Mr.

and Mrs. van der Heijden with the horse-chaise. To Stellen-

bosch with Messrs. van der-Bijl and van der Heijden ; the same

were for the meeting, the new landdrost being to preside in

meeting for the first time this day. At Mr. Bek's, and give the

same a message from my uncle Husing that uncle have no rice

to spare at present. Some time gtt Mr. Bek's and then home. In

the afternoon my wife to Mr. van der Bijl's, for to make his wife

a visit, and toward evening I after her, for to fetch her home.

Come thither in the evening Mr. van der Heijden with the chaise,

and the landdrost with him ; we staid and eat supper there, and

then walked home in company with the landdrost, and being

come home betook us to rest for the night.

Tuesday the 4:th. Fair morning. This morning the land-

drost ridden on horseback from here to Mr. Mulder's. Good

progress delving and pruning in the vineyard. Dispatched this

morning to the Cape, Louis the Hottentot with a letter for my
uncle Husing, and one do. for my sister Tas, with 2 pair slippers

for sister and a black and white woollen mutch.

Wednesday the 5th. Pleasant morning. This morning drove

across our yard the old berserk of a landdrost, Pieter Robberts,

in company with the new landdrost. They come from the

wagon to and again for to light up a pipe of tobacco, and so aboard

again, and set forward in company to Hottentots Holland to

"slippers," of halve pantoffels zijn, en do kaper hier genoemd een vrouwemuts.

Of die benamingen nog onder onze oude mensen voortleven, weet ik niet. 't Kaapsc

Hs. heeft gase i.p.v. gaare.
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gereeden, om den Gouverneur te spreeken ; kort hierop ben ik

met mijn vrouw, suster, en onse Jantje na Mr. van der Heijden

gereeden. Mrs. Appel en Pretorius quamen ook daar ; tegens

den avond zijn we weder vertrocken. Met wijngaard snijden en

spitten is heeden nog al voortgank gemaakt. Wij wierden tegens

morgen weder ten huijze van Mr. van der Heijden genodigt.

Donderdag denQn. 's morgens was het zeer mistig. wij zijn

met elkanderen desen voormiddag weder na 't huijs van Mr. van

Heeden is der Heijden gereeden ; wij vonden daar ten huijse

Zauthorst ^^- ^^^ ^^^ ^^J^ ®^^ ^ijn vrouw als mede Mr, Pre-

vertrocken. torius en de vrouw; wij hielden daar 't middag-

maal; des namiddags geraakten we aan't kaartspelen tot een

tijdskortingje ; des avonds zaten we weder aan, en zijn na den

eeten met elkanderen vertrocken ; 't was omtrent 10 uiiren na

Op dato ont- gissing, toen we thuijs quamen. met wijngaard-

schoenen^en
snijden isser op dato een eijnde gemaakt en met

3 lb. koffij- spitten nog al voortgevaaren. heeden is mii verteld
boonen voor
't geld dat bij als datter een slaaf van de wede. Willem van

Mensing was Wijk (onlangs hertrouwd) van haar tegenwoordige
verschooten. man, over eenig misdrijf was gestraft waarop dien

knaap na den Gouverneur in Hottentots Holland is geloopen,

alwaar hij van den Gouverneur werd aangehouden ; ondertusschen

is het die menschen haar beste slaaff, dog de man derft hem niet

weeder haalen, uijt vreese van quade bejegeningen. 't is te

beklagen als het zoo toe gaat.-^ desen avond ontfangen een

bf. van zuster Tas met het geld voor de muijlen en kapers aan

haar gezonden, als meede voor een pr. koussen, die moeije ^ van

ens gehad heeft ; ook ontfangen voor mij een pr. schoenen.

Vrijdag den In. 's morgens goed weer. desen morgen isser

stroo in de hocken gereeden, voorts zijn onse slaaven met alle

man aan't spitten in de wijngaard besig geweest. men vertelde

mij dat het schieten datter in't begin van dese week is gehoort,

van't Robbeneijland is gedaan, om provisie of levensbehoefte.

' De weduwe van Wijk was hertrouwd met Jurgen (Jurrien) Kerver, of

Kervel. 't Geval wordt vermeld. Contra Ded., biz. 65. ^len ziet hoe Tas
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speak with the Governor. By and by my wife and I, with sister

and our little Jan, driving to Mr. van der Heijden's. Messrs.

Appel and Pretorius come there also, and toward evening we

parted again. Good progress to-day, pruning and delving.

Bidden again to Mr. van der Heijden's for to-morrow.

Thursday the 6th. Very thick morning. This forenoon drove

in company to Mr. van der Heijden's, and there found Mr. van

der Bijl and his wife, as also Mr. Pretorius and his
^^^^^ ^^^ ^^^

wife. Made dinner there, and in the afternoon fell Zandhorst
sailed.

to playing cards for our diversion, and in the

evening to table again, and after supper left in company. About

10 o'clock as near as may be when we come home. Vine-pruning

finished to-day and good progress delving. Was told to-day how

that a slave of the widow W. van Wijk (now newly married again)

was for some misdemeanour corrected by her present husband,

whereupon the fellow run off to the Governor, to Hottentots

Holland, where the Governor do keep hold upon him. This day
received 1 pair

Meantime it is the folks' best slave, yet the man shoes, 3 lbs.

durst not fetch him again, as apprehending some agafnst the
'

ill-usage. Deplorable it is if it do so continue.
^^^^^^^J^j

Received this evening a letter from my sister Tas, Mensink.

with the money for the slippers and mutch that was sent her, also

for a pair of stockings that aunt hath had of us

;

received also

for myself a pair of shoes.

Friday the 1th. Fine morning. This morning straw carted

into the kraals. Also our slaves been busy as one man delving

in the vineyard. Was told the firing we heard at the beginning

of the week was from Robben Island, they firing for provision

(victuals).

steeds klachten togen de Gouverneur verzamolt. 't Schip " Zanthorst," hier in

de kanttekening genoemd, had e6n van de brieven aan de Gouverneur-Qeneranl

en Raad van Indie aan boord. (Vgl. Aanhangsel, Hoofdst. III. hi. 206.)

'^ Mevrouw Husing, tante van Tas.
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Saturdaf) den 8». 's morgens was het zeer mistig, dan 't

begon kort daaraan op te klaaren. met spitten in de wijngaard

is ons volk op date weder bezig geweest. men heeft mij verteld

als dat den Gouverneur op 't hooren van't schieten datter van't

Robbeneijland is gedaan, zeer schielijk na de Caab is gereden,

hadde 't in zijn machfc gestaan, hij zoude wel derwaards zijn

gevlogen; Mr. Willem ten Damme en zijn vrouw zijn met hem
gereeden ; hij was van gedagten datter scheepen waren gekomen

;

't schijnt dat hij desweegen bevreest is. Ik geloof dat hij een

knagend geweeten heeft.^

Sondag den 9«. 's morgens mistig weer. Op dato zijn we

niet te kerk geweest, aangezien de Hr. Bek op Drakensteijn

heeft geleeraard; des voormiddags quam Willem Nel hier uijt

naam van Vieravond, versoeken om h aam wijn, 'twelk hem
hebbe geweijgerd, om reedenen mij daartoe beweegende.^ Op
den middag toen we over taaffel zaaten quam Mr. Appel hier

een zode vis brengen, waaronder twee tongetjes ; hij verhaalde

mij, dat den Oud-noordschen land-drost Robberts. tegens hem
zeer onbeleeft was. Wijders zijde hij dat Jan Botma,^ op de

plaats van Mr. van der Heijden, reeds vee hadde gebragt, als

mede dat den noordsen land-drost over Mr. van der Heijden

hadde geklaagd aan den Gouverneur, als dat hem die te na

hadde getimmerd.

Maandag den 10??. 's morgens tamelijk weer. heden zijn

onse slaven met spitten in de wijngaard weder bezig geweest.

ik ben desen namiddag het koornland wat herom gewandeld en

bevond het koorn op verschijde plaatsen redelijk wel te staan,

dan op sommige ackers stonden soo vrij wat Goudsbloemen, die

wel dienen uijtgeplukt te werden.

Dingsdag den Ihi. 's morgens zeer aangenaam weer. desen

dag is ons volk met wieden in't koorn bezig geweest; des

namiddags was het zeer warm, als of het een zomerse dag

was ; ten twee uuren ben ik met mijn vrouw na Stellenbosch

' Men ziet hier hoe de Gouverneur zijn plichten op het Kasteel verzuimt, en
waken achtereen te " Vergelegen " vertoeft. 't Officiele Dagregister in 't Kasteel
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Saturday the 8th. Very thick morning, but presently begun

to take up. Our folk been busy to-day again delving in the vine-

yard. "Was told how the Governor, on hearing the firing from

Robben Island, was mighty sudden posted to the Cape, and had

such been within his power to compass, he were doubtless flown

thither. Mr. Willem ten Damme and his wife was journeyed with

him. He fancied there was ships come in, and this he do seem

afeared of ; methinks he hath a gnawing conscience.

Sunday the 9th. Misty morning. We not in church to-day, Mr.

Bek taking duty at Drakenstein. In the forenoon come Willem

Nel on commission from Vieravond for to beg half an awm of

wine, the which I did deny him, for reasons thus inclining me.

About midday, we sitting at table, come Mr. Appel here, and

brought a string of fish, and two soles among them. He told me

that the old Norse landdrost Robberts was mighty uncivil toward

him. He further said that Jan Botma had driven cattle on Mr.

van der Heijden's farm already. Also that the old berserk had

complained of Mr. van der Heijden to the Governor, how that the

same had been committing trespass.

Monday the 10th. Fair morning. Our slaves busy to-day

again delving in the vineyard. To walk this afternoon about the

corn lands, and found the corn in divers places stand reasonable

well, yet was there in some fields a deal of marigolds, the which

were better for the plucking out.

Tuesday the 11th. Mighty pleasant morning. To-day our

people busy weeding of the corn. Mighty warm in the afternoon,

as though a day in summer. At two of the clock to walk to

Stellenbosch with my wife. We put in at Mahieu's, the sick

bevat, zoals gewoonlik, geen vermelding van die lange afwezighoid. Er was
sinds de tijd van van Riebeek een klcine bczctting op 't Robben Eiland, dat

diende als wachtpost, om van aankomende schepen kennis te geven, en ook als

verbanningsoord voor misdadigers.

^ De sergeant was een vertrouweling van de Gouverneur.
3 De toespeling hier is mij nog niet duidelik.
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gewandeld; wij quamen ten huize van den krankebedroever

Mahiu en lioorden, voor de deur zijnde, de vrouw een deuntje

quinkeleeren ; in't huijs komende vonden we 't vrouwtje alleen

thuijs, zij zeijde dat haar man desen morgen na de Caab was

gereeden. Wij geraakten met haar aan't thee drinken ; zij

vertelde ons dat de veklwagters den langgezogten David Pan-

nesmith ^ hadden gevat, en in den tronk gebragt. na een wijnig

aldaar gezeeten te hebben, quam de Hr. Bek binnen, met wieu

eenige pijpen tabak hebben gesmookt, tegens den avond zijn we

vertrocken.

Woensdag den 12«. 's morgens was de higt betrocken met

noordewind, 'twas desen dag soo kout als 't gisteren warm is

geweest. op dato is ons volk met wieden in't koorn weder bezig

geweest, des avonds was de lugt nog al betoogen, 't weer scheen

zig geheel na reegen te schicken, de N.Wt. wind heeft desen

nagt wacker doorgewaaijd.

Donderdag den 13n. 's morgens betogen higt. desen morgen

is mijn vrouw met de wagen van Arend Gildenhuijs gehaald,

aangesien zijn vrouw begon te kraaken ; tegens den avond quam
mijn vrouwtje weder thuijs, zeggende dat de vrouw geluckig was

verlost van een jonge soon, dog de kraamvrouw was onpassehjk.

Op dato is 't wieden op 't koornland ten eijnde gebragt. des

avonds quam hier ten huijze den land-drost; hij was bij den

Gouverneur in Hottentots Holland geweest met den Oudnoordsen

land-drost Robberts., den welken (zoo hij zijde) van den Gouver-

neur zeer honorabel was bedankt, wegens zijn afgeleijde bedie-

ning als land-drost, dan off hij desweegen een handschrift heeft

bekomen, is mij niet verstendigt.^ ik ben desen avond nog met

den land-drost na 'thuijs van Mr. van der Beijl gewandeld ; na

dat we daar een wijltje waaren geweest, zijn we met elkanderen

weder 'thuijs gekeert; na 't avondmaal geraakten we aan de

praat, en begaven ons hier op ter nagtrust.

Vrijdag den 14w. 's morgens goedweer, dog koeltjes. den

morgen quam monsr. van der Beijl hier om met den land-drost

' David Pannesmit was bode van landdrost en heemradeu van Stellenbosch
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discomforfcer, and being before the door we heard his wife humming

of a tune, and being come within we found the lady in the house

alone, saying her husband was posted to the Cape this morning.

We drunk a dish of tea with her, and she did tell us that the

fieldwatch had taken David Pannesmith and carried him to gaol,

the same they was looking for so long. Sate there a little while,

and presently come Mr. Bek within, with whom I smoked a pipe

or two, and so toward evening we took leave.

Wednesday the 12tk. Cloudy morning with North wind. To-

day as cold as yesterday was warm. This day our people been

busy again weeding of the corn. At evening something cloudy

and dull, the weather mighty like as it did shape for rain. The

N.W. wind blowing fresh all night.

Thursday the IWi. Dull morning. This morning my wife

fetched by Arend Gildenhuijs in his chaise, his wife's pains

coming on. Toward evening my wife come back home, with

news that Mrs. Gildenhuijs was safe delivered of a little son,

though the mother poorly. Weeding in the corn lands finished

to-day. In the evening come the landdrost here, that had been

to the Governor's in Hottentots Holland in company with

Robberts, the old berserk of a landdrost, which the same (so lie

said) was mighty honourably commended of the Governor upon

laying down of his office as landdrost ; though whether he hath

gotten for the same a written testimony, I was not apprised.

Later in the evening to walk with the landdrost to Mr. van der

Bijl's, and staid a short while there, and so returned in company,

and after supper fell to discourse together, and so to rest.

Friday the lAtli. Fine morning, but something cool. In the

morning put in Mr. van der Bijl, for to ride to Stellenbosch with

en Drakenstein. Hij werd boschuldigd van " met 's Colonies ponningen, papieren,

enz., schelmagtig gefugeerd " te zijn. (Grim. RoUen, 1706, 26 Aug.)

- Sarkasties.
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na Stellenbosch te rijden ; nadat we wat ontbeeten hadden, zijn

ze met hun beijden weg gereden. onderwijl quam Hans Kasper

hier te paard voor de deur, dan hij wilde niet afkomen, hoe hard

hij ook wierde versogt. den man quam na koorn vraagen, hij

wilde gaarne 15 guldens voor de mudde betaalen ; toen hij

vernam, datter niet en was is hij na de Caab gereden. Thans

zijn onse slaaven met spitten in de wijngaard weder bezig

geweest. Men verteld mij dat d'E. Comp. voor 't koorn tegen-

woordig a 14 guldns. de mudde betaald, dan den Gouverneur is

genoeg bekend als datter geene der vrijburgers jegenwoordig

koorn heeft ;
^ zoo dat dit enkelijk maar geschied ten gevalle van

de Fransse Jonker, dewelke . . . mudden op de naam van . . .

heeft geleeverd ; zoo weten de groten elkanderen de bal toe te

kaatsen. ik houde mij ten vollen verzeekerd, dat zo bij aldien

eene der vrijburgers koorn aan de E. Comp. quam te leeveren,

niet meer voor de mudde zoude trekken als 8^ guldns. zijnde de

ordinarij prijs."^

" Accordeert.

" (get.) A. POULLE.

" Gsw. clercq." ^

DECEMBER, 1705*

Maandag den 7e. S'morgens warm weer, op dato is ons volk

met snijden van rogge en Ciciliaansche Tarwe bezig geweest.

tegens den middag ben ik na Stellenbosch gereden, nadat ik aan't

huijs van Hans de Smit met eenige vrunden hadde gesprooken

1 De koornoogst was zeer slecht uitgevallen (vgl. Journal, bl. 78), en er

was werkelik bijna geen koorn onder de boeren te krijgen. Men zal zich herin-

neren, hoe dikwels Tas aantekent, dat er iemand bij hem komt cm koorn te

vragen, en dat hij steeds alle aanvragen weigert.

- De Franse Jonker is Frans van der Stel, broer van de Gouverneur. Om
zijn verwaand gedrag hadden de boeren hem die bijnaam gegeven.

Frans van der Stel, evenals zijn breeder, de Gouverneur, leverde zijn eigen

graan tegen zeer hoge prijzen aan de Compagnie, op naam van anderen,

om z6 geen verdenking te verwekken tegen zijn misdrijven. Men ziet dat de

klerk, die 't afschrift van 't Dagboek (onder de ogen van de van der Stels) maakt,
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the landdrost. And first we eat a little breakfast, and then they

two away. Meantime come Hans Kasper before our door riding,

but would not light, though we did urge him never so straitly.

The man come asking after corn, and was of a mind for to pay

15 florins the muid ; on hearing we was without, he set forward

to the Cape. Our slaves once more busy delving in the vineyard.

They tell me the Honourable Company are paying for corn at

this present at the rate of 14 florins the muid, but the Governor

is might}^ well aware that at the moment there is none of the

burghers has corn, so as this is done for naught else but to

oblige the French milord, that hath in 's name delivered

muids. But Lord ! our great ones, how they do know to

tip the ball from one to other ! Of this I am verily assured, that

so there come one of the burghers with corn for to supply the

Company, he should despite all this be getting nothing more the

muid than 8i florins, being the standing price.

[Correct copy.

(Sgd.) A. POULLE,

Sworn Clerk.]

DECEMBER, 1705

Monday the 7tJi. Warm morning. This day our people

been busy cutting rye and Sicilian wheat. Toward midday rode

to Stellenbosch ; had speech at Hans smith's with several

om naar de Bewindhebbers te sturen, zorgvuldig naam en getal weglaat, hoewel
Tas die zeker in ziju dagboek uiet verzwegcn zou hebben.

Een voorbeeld komt in 't verboor van Kina, (vraag 22), voor : Frans van der

Stel heeft 150 mud garst gelevord aan do Compagnie, op naam van Johannes
Phijfier. (C. P. S., 1706.) Vgl. verder, Contra Ded., bl. 243, 244.

' Hier eindigt 't uittreksol uit 't Dagboek, naar de Bewindhebbers gezonden,

op order van W. A. van der Stel.

* De tekst van 't Dagboek die de lezer totnogtoe voor zich gehad heeft, was
die van 't Haagse afschrift, dat niet verder dan 14 Augustus gaat. Het vervolg,

dat hier begint, is naar 't Kaapse Hs., GEHOUDEN DAGREGISTER VAN
DEN LANDBOUWER ADAM TAS, (van Dessin versameling, no. 12, Z.A.

Bibliotheek). Dit Hs. is eveneens een kopie, vermoedelik officieel, gemaakt tij-

dens de vcrvolging van Tas. Zie Inleiding, II. bl. xxxii.
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ben ik weder 't huiswaard gekeert. dezen middag zijn de

Juffrouwen van der Bijl en van der Heijden hier ten eeten

geweest, des namiddags quamen hier mede Juffw. Coetse met

haar dogter Griet. eenigen tijd daarna quam den land-drost hier

nevens de Messrs. van der Bijl en van der Heijden. na en wijnig

keuvelens is Mr. van der Bijl en van der Heijden vertrokken, dog

den Land-drost bleef hier tot dat het donker wierde, toen is hij

mede vertrokken, nadat nonje Coetze een wijnig te vooren met

haar moeder was gaan stappen.

Dingsdag den 8e. S'morgens was het mistig weer dog ten

duurde niet lang of de zon brak door, met snijden van Sieiliaan-

sche Tarwe en Rogge zijn onze slaven en de Hottentots weder

bezig geweest. dezen morgen ten 6 uuren is Zuster Loiiw met

haare twee rijs gezellinnen van hier na Juffw. Elbertsz gereeden,

om vandaar na Monsr. van der Heijden en verder na de Caab te

vertrekken. ik ben desen voormiddag na 't snijden der rogge

wezen zien, op dato is 't snijden van de rogge en 't Siciliaanse

Coorn ten einde gebragt, zo dat de Hottentots weder na Juffw.

Elbertsz staan te vertrekken.^

Woonsdag den 9c. S'morgens tamelijk warm weer. dezen mor-

gen quam broer Jacobus van Brakel hier, hij verhaalde mij eenig

de vier nieuws onder anderen dat den gouverneur vier

pers^oonen'segt nienschen aan de Caab zoude vervolgen en drukken,

dengouvmr. 200 veel hii konde, nameliik Husing, Meerland,
dat over hem j ' j o' '

na 't Vaderiand van der Heijden, en Tas, dat waren de voor-

dog zij waren naamste aanlijders van 't quaad dat hem berokkent

geweesTd^ze ''^'^^' ^"^ '*' konde die menschen wel eens overkomen
hare nanien

^.^\^ eenige oproermakers en Roovers in den Amster-
niet hadden ox
geteekend. damsen oproer overquam, die van de waag uijt een
LOOPJES . . „ , . ,.,

de man is venster wierden opgehangen,^ een droevige gelij-

een kn'aeend^^*^
kenis dat men mannen van eere, die de gemeente

geweeten. YQ.Qt kragt soeken voor te staan, bij schelmen en

' Men had voor de oogsttijd buiten de eigen slaven nog Hottentotten nodig,

die van plaats tot plaats gingen, om 't graan zo spoedig mogelik te maaien.
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acquaintance, and so returned home again. Mrs. van der Bijl

and Mrs. van der IJeijden eat dinner with us to-day, and in the

afternoon there put in Hkewise Mrs. Coetse and her daughter

Griet, and by and by come the hxnddrost in company with

Mr. van der Bijl and Mr. van der Heijden. After some short

discourse Messrs. van der Bijl and van der Heijden took their

leave, but the landdrost staid till it was grown dark, and then

left likewise, Miss Coetze and her mother being gone off a little

while before.

Tuesdmj the 8th. Misty morning, but not long until the sun

broke through. Our slaves and the Hottentots been busy again,

cutting Sicilian wheat and rye. At G this morning my sister

Louw with her two fellow travellers set forward from here to

Mrs. Elberts', designing to go on from there to Mr. van der

Heijden's, and so forward to the Cape. This forenoon to see

to the cutting of the rye. Cutting of rye and Sicilian wheat

finished to-day, and the Hottentots on point to leave again for

Mrs. Elberts'.

Wednesday the QtJi. Warmish morning. Put in this

morning my brother Jacobus van Brakel. Had news to tell,

and among the rest how that there was four men „, ^° The Governor

at the Cape the Governor purposed for to oppress do aver the tour

and persecute whatever he was able, to wit, mentioned have

Husing, Meerland, van der Heijden, and Tas, that concoruhig

was the foremost men chargeable with the mischief ^f"^
'• ^}^^ *°°

°
^

discreet to

that was occasioned him, and there might one sign their

day befall those men what was befallen certain humbug !

rioters and robbers in the riots at Amsterdam, afeared^^he^

that was hanged from a window of the weigh- l^"'*^ ^ gnaw-
° lug conscience.

house ; a scurvy parable to even with rogues

and rioters honourable men that would spend their strength

Dit was, volgeus Kolbe, (bl. 117), noodzakelik, doordat de Z.O. Wind anders aan
't rijpe graau vcel schade kon toebrengen.

" Een zinspeling op 't zg. " Aansprekorsoproer " to Amsterdam, in Januario
1G96, tegen een regeling der stadsregering omtrcnt de bcgrafenissen. Een volks-

F
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oproermakers wil gelijk stelleii. wijders meende den gouverneur

in 't korfc aan Stellenbosch te verschijnen, en eenige menschen

aldaar wat te Capittelen, of wat lesjes voor te leesen. men maakt

in ons land de kinderen met een bulbak bang, maar mannen die

in eer en deugd leeven, en zig geens misdrijfs bewust zijn hebben

voor niemand te schroomen. ook hadde zekere vrouw (T. D.) ^

gepraat dat den gouverneur wel eenige menschen bij de Cop

mogte vatten, waar op geantwoord was, dat ze dan den gouvernr.

wel eens den hals konden breeken, dog hij heeft 't op niemand

met meer ijver gemunt als op Oom Huzing. ondertusschen kan

hij de man niet in 't minste deeren. hij hadde ook gesegt datter

drie zaaken door hem waren verricht die hem 't meeste quaad

sonde doen, 't eerste was dat hij wegens 't slagten met oom

Huzing een Contract hadde aangegaan, ten tweeden dat hij hadde

laten ruijlen, het derde dat hij aan Phijffer alleen de wijnpagt

hadde gegeven, zoodat hij thans vervaarlijk in 't nauw is, niet

wetende waar hij 't sal soeken. ondertusschen is hij bezig met

volk op zijn hand te krijgen. de Juffr. voorengemt. hadde

ook gezegd dat den gouverneur seer verwonderd was dat Diepe-

nauw ^ hem was afgevallen, en dat hij zulx van die vent niet was

verwagtende geweest. na verloop van tijd sullen hem wel meer

saaken onverwagt voorkomen. de goede God geef er zijn zeegen

toe, want het gaat hier thans soo uijtsporig grof dat 'et kant nog

wal raakt. nadat broer van Brakel hier wat ontbeeten en eenige

glaasjes wijn gedronken hadde, is hij na Juffr. Elberts gereeden.

op dato is ons resteerende Coorn ten bedrage van 16 mudde in de

moole gebragt. des namiddags zijn onse Slaven met het rijpste

Coorn af te snijden bezig geweest, des avonds quam Mr. van der

Heijden hier, om mij te spreeken, ik hebbe hem het voorenstaande

nieuws medegedeeld, na 't smooken van een pijp Tabak is hij

vertrokken.

menigte, opgeruid door de ontevredeu aansprekers, sloeg aan 't muiten. De
soldaten werden teruggedreven en enkele huizen geplunderd, en eerst na hevige

gevechten ward de rust hersteld. De aanvoerders werden gepakt, en een twaalftal

opgehangen. (Vgl. Blok, Gesch. van 't Ndl. Volk. V., bl. 399, vvg.)

' Dit was de vrouw van de opper-chirurgijn, Willeni ten Damme. We ken-
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in service of the community. Further, that the Governor

thought to appear presently at Stellenbosch, for to take some

persons there to task, or read them something of a lesson. At

home they do scare children with a bogey, but men that do live in

honour and in innocence, and are conscious of no ill-doing, need

not to be dismayed of any man. Also a certain woman (T. D.)

had been saying that the Governor might fairly lay certain

parties by the heels, and had gotten for answer that mayhap the

same could break the Governor his neck. But there is no man
he hath more diligently taken aim against than my uncle Husing,

albeit he cannot do the man the smallest hurt. Also he had

averred that there was three things he had done, the which should

breed him the greatest mischief, the first that he did con-

clude a contract with my uncle Husing for the slaughtering, the

second that he had yielded the right to barter, and the third

that he had given the wine contract unto Pfeiffer singly. So that

he is now in a parlous strait place, nor knows where he shall turn.

Meantime he do go about to win folk to his following. The

aforesaid lady did likewise observe that the Governor was mighty

astonished Diepenauw was fallen off of him, nor had he

looked for it of the fellow. I doubt not in due course there shall

more things befall him, the which he looked not for. And hereto

may the good God send His blessing, for the posture of things here

is now grown so outrageous, as it do go beyond all bound and

measure. When brother van Brakel had eat breakfast here and

drunk a glass or two of wine, he set forward to Mrs. Elberts'.

This day the rest of our grain carried to the mill ; it come to

16 muids. In the afternoon our slaves been busy cutting the

ripest of the corn. In the evening come Mr. van der Heijden

here for to speak with me ; I did retail him the above news,

and after a pipe of tobacco he took his leave.

nen haar roeds als de vertrouwde raadgeofster van de Gouverneur. Haar meisjes-

naam was Gulx, (volgons con vrieudelike medcdcliug van den beer C. G. Botha,
die mij vertelt, dat zij in 1704 getuigo was over Jantje, do oudste zoon van Tas).

" d.i., Klaas Hondrikszoou Diepenauw, die we tcvoron roeds outmoet hebLen.
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Dondenlcuj den IQde. S'morgens warm weer. zeer vroeg in

den morgenstond zijn onse twee wagens met zout geladen weder

't huijs gekeerli, zodat Mr. Diemer geen goet profeet is, alzoo hij

hadde gezegt dat ik geen zout zoude bekomen, dog onze knegt

Jacob heeft mij gezegt, dat de vragten zout hem door Jan Kuper-

man zijn bijgezet, hoewel niet en twijffelt of hij zoude uijt d'een

of andere pan ook wel zout hebben bekomen. Wijders word mij

vertelt als dat den Land-drost met sijn rakkers in de Groene

Cloof de mensehen 't zout haalen heeft zoeken te beletten, en dat

niemand zout mogte haalen zonder een ordonnantie van den

gouverneur te hebben, en dan moesten de zout haalders nog een

vragt voor d'E. Compe. na de Caab rijden, al weder een uijtvin-

ding om de Vrijburgers maar te plagen.^ desen namiddag is Coert

Helm hier geweest van wien een partij kalk hebbe gekogt.

Vrijdag den 11<'. S'morgens betogen lugt, deese morgen hebbe

van Coert Helm 8 tonnen Calk laaten haalen, ook hebbe heede

met hem afgereekent en bij afreekening aan hem betaalt g. 14:—

.

te dezer tijd quam hier Laurens de metselaar of klipbreeker,

denzelven vertelde mij dattet rijst scheepje van Batavia aan de

Caab was gekomen met tijding als dat des gouverneurs broer

Adriaan die Extraords. Raad van India is, voor opperhoofd na

Amboina of elders was vertrokken, en Hendrik was Winkelier

op Malacca geworden,- ook was de Jonge Corssenaar ^ overleden,

en zijn wede. reets weder hertrouwt aan een onderCoopman,

tegens den avond quam Mr. van der Heijden hier, die mij

verhaalde hoedanig hij op Drakenstijn was gevaren.* mij is

heden ook vertelt dat pater Bek na de Caab is met de nominatie

van ouderling en diaeonen, tot ouderling was door den kerkenraad

aangesteld Jacob van der Heiden, en tot Diakenen Mahu en Tas,

ongetwijffeld zal den preekmaker hier over affronten lijden van

den gouverneur omdat die teegens de eerst en laast gende : een

' Zie, bij Leibbrandt (Letters Received, 1695-1708, bl. 370), Starrenburgs
brief bierover aan de Gouverneur.

- De inlicbting omtreut Adriaan is juist. Over Hendrik beb ik geen biezon-

derheden kunnen vinden.
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Tharsd'ii/ the 10th. Warm morning. Mighty betimes put in

home again our two wagons loaden with salt, so as Mr. Diemer is

no good prophet, that declared I should get no salt. However,

our man Jacob do tell me the loads of salt was put his way by

Jan Kuperman, though he have no doubt he should have gotten

salt anyhow from one pan or another. Am further informed

that the landdrost with his constables do study to hinder the

people fetching salt in Green Kloof, and that none may fetch salt

without he have an order of the Governor, and that even so

whoever goes to fetch the salt must carry one load beside to the

Cape for the Company
; yet another contrivance for to vex and

plague the burghers withal. This afternoon Coert Helm here, of

whom I bought a quantity of lime.

Friday the l\th. Dull morning. Sent to Coert Helm's this

morning for to fetch 8 barrels of lime, also squared with the same

this day, and paid in quittance 14 florins. The same time

come Laurens mason here, that told me the rice vessel from

Batavia was put in at the Cape, with tidings how that the

Governor's brother Adriaan, that is Councillor-Extraordinary of

India, was gone off to Amboyna or otherwhere for to be Com-

mander, and Hendrik was become Comptroller at Malacca, also

young Corssenaar was dead, and his widow presently married

again upon some Under Merchant. Toward evening come Mr. van

der Heijden here, that did recount to me how he was fared at

Drakenstein. Was also told to-day that father Bek is gone to

the Cape with the nomination for elder and deacons ; the church

council having elected for elder, Jacob van der Heijden, and for

deacons, Mahieu and Tas. Certain it is that the man of sermons

shall for this suffer affront of the Governor, he having conceived

' Hier woidt hoogst waarschijnlik bedoeld Samuel Corsscuaar, vroeger Assis-

tent aan de Kaap, en te Klapmuts gestationecrd. (Vgl. Letters Desp., bl. 132,

en Grim, en Civiele Rollen, 1701—1708, 27 Maart 1706.)

* Van der Heiden was vermoedolik oudersteuning en ondertekenarcn gaau

zoeken ouder de boereu.
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wrok lieoft opgovat, die reets in een haat is veranderd.' des

avonds aan Tat'el zittende quam broer Harmanus hier.

Saturdag den 12 de. S'morgens warm weer, op dato is onse

rogge bij huijs gereeden zijnde 2,500 gerven. men vertelt mij als

dat den gouverneur dingsdag na Vergeleegen zoude zijn gereeden,

men mag hoopen dat hij in 't cort nog verder van de Caab zal

geraken. ondertusschen hoopt men op goede tijding uijt het

Vaderland, de goede God verleen' er zijn zeegen toe; heden is ons

Coorn in meel veranderd weder uijt de moole gehaald.

Zondcui den ISe. S'morgens was het zeer warm, op heden

ben niet ter kerk geweest, aangezien de preekmaker op Draken-

stijn moeste dienst doen, en leezen hebbe ik zelf geleerd. deeze

morgen is Jacob onze knegt om Hottentots na van der Heijden

geweest, dog hij heeft niet opgedaan, omdat de Hottentots daar

nog wel agt dagen werk hebben met Coorn te snijden. des voor-

middags ben ik aan 't huijs van Mr. van der Bijl geweest met

wien wat gekeuvelt hebbe van verschijde zaaken die pratens-

waardig zijn, ten halv elven ben ik weder na huijs gestapt. op

dato is mijn vrouw haar sweerende borst doorgebrooken, zijnde

daar uijt veel materi geloopen.^ des namiddags quamen hier de

nonjes Truijtie van der Bijl en du Toit, na dat ze thee gedronken,

eenige Liederen geleezen, en wat gesnakt hadden, zijn ze weder

vertrokken. tegens den avoud quam Mr. Appel hier met Sehalk

Willemsz, Appel verhaalde mij als dat Arij de knegt van Oom
Huzing nevens een borst gent. Lambert Besemboutie,^ Michieltie

die thans op de plaats van Zuster Tas woond,* alsmede Jan

Beukes, ooms geweesen knegt, en een Slaaf en Hottentot van

Andries de Bakker aan 't strant waren geweest om te visschen,

dat ze met elkanderen in 't water gingen, dat Jan Beukes,

Michieltie, de Slaaf en Hottentot van Andries de bakker weder

uijt het water waren gegaan, dog dat Arij neevens Lammert
wierden vermist, dewelke ongetwijffelt zijn verdronken, dog

' De aanstelliug van Kerkraadsleden werd door de Gouverneur gedaan, op
nomiuatie van de plaatselike Kerkraad.
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a spleen against the first and last that is already turned to hate.

In the evening, sitting at table, come my brother Harmanus

here.

Saturday the l^th. Warm morning. This day our rye

carted in, being 2,500 sheaves. They tell me the Governor shall

have set out on Tuesday for Vergelegen. To be hoped he shall

win ere long still further forth of the Cape. Meantime, we

do hope for good tidings from home, and hereto may the good

God grant His blessing. Our corn now made into flour, and

to-day fetched back from the mill.

Sundaif the VdtJu Mighty warm morning. Not to church

to-day, the man of sermons being due to officiate at Drakenstein,

and reading I have learned for myself. Jacob, our man, to Mr.

van der Heijden's this morning after Hottentots, but had no

success, the Hottentots having still a good eight days' work there

with cutting of wheat. This forenoon to Mr. van der Bijl's, and

some discourse with him of different occasions that do bear talking

of, and so at half-past ten back home again. This day the tumour

broke on my wife's breast, and a deal of matter come away. In

the afternoon come here Miss Truitje van der Bijl and Miss du

Toit, and drunk a dish of tea, and did read some verses, and take

a morsel of something, and so parted again. Toward evening

come Mr. Appel with Schalk Willemsz ; Appel did recount to me

how that Arij, uncle Husing's man, with a fellow called Lambert

Besomshank, and Michieltie that is now living upon my sister

Tas's farm, together with Jan Beukes, late my uncle's man,

and a slave and Hottentot of Andries baker's, was at the shore

to fish, that they made into the water together, that Jan Beukes,

Michieltie, and the slave and Hottentot of Andries baker's was

gotten out of the water again, but Arij and Lammert was missing,

- Verzweringcu aan do borston warcu, volgons Kolbo, zeer algemoen ouder de

Kaapse vrouweu, cu veroorzaakteu vcol lijdeu. (Bl. 325, vvg.)

" Lambert, bijgeuaamd Bezomboutjc, was iu 1702 c6n van do 15 op de be-

ruchte ruiltocht. (Korto Ded., bl. 117.)

* De plaats was " Vogelzang." (Old Stb. Frecliolds, 1, 155.)
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liaddon geen gewag gemaakt, dat de andere gehoord hadden, een

droevig oiigcluk.

Maandag den IMe. S'morgens warm weer en stil. op dato

sijn onse slaven met Coorn te snijden beezig geweest. des

namiddags wierd ik ten huijse van Mr. van der Bijl geroepen,

Mr. van der Heiden was ook daar, ik ben ten eersten derwaarts

gegaan, zij verhaalde mij niet alleen als dat Arij Ooms knegt

verdronken was, maar dat hij op 't strand was gespoeld, voorts

gaven zij mij te kennen datter gecommits. &c. soude been rijden,

cm bem te bezigtigen. ik ben dan bier op met Mr. du Toit en van

der Heijden derwaards gereeden. op de post van Suster Tas

komende, beb ik aldaar ordre gegeven om Arij na gedaane

bezigtiging met de osse wagen af te haalen en op Meerlust te

brengen, toen ben ik met de voorsz: Messrs. gecommitts: en de

boode na 't Strand gereeden, wij vonden de doode op 't strand

leggen niet verre van Laurens Rivier, hij lag op sijn rug naakt

uijtgestrekt, en 't bembd was wel vast om 't hoofd bewoelt, ook

waren de armen na 't hoofd gebooden, nadat het bembd aan de

armen en aan 't hoofd door Mr. van der Heijden met een mes was

los gesneeden, heeft men de man over zijn geheel Hjf gaaf en

wel bevonden, alleenlijk waren zijn ooren door de krabben een

wijnig beschadigt, ook waren zijn Ellebogeu door 't scbm'en wat

root, wij droegen den dooden bij armen en beenen wat hoger op,

toen quamen vier jongens van Com Huzing die daar soolang op

pasten tot de osse wagen quam. hierop ben ik met de gecommitts:

weder weg gereeden na 't huijs van Mr. van der Heijden, alwaar

ik vond Jan Beukes die van de Caab was gekomen alwaar hij de

tijding van s' mans dood hadde gebragt, ik hebbe ondertusschen

ordre gesteld om voor den dooden man een kist te maken, en

hebben Jan Beukes na planken gevraagd, ondertusschen zoude

Claas de Timmerman, thans bij van der Heiden werkende, op

morgen de kist maken, en overmorgen zoude den doode aan

Stelleubosch ter aarde werden bestelt. nadat we ten huijse van

Mr. van der Heiden wel gegeeten en gedronken hadden hebben

we ons aldaar ter nagtrust begeeven.
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the which was drowned for certain, yet did make no noise that

the others had heard, a sad mischance.

Monday the 14f/<. Still morning and warm. This day our

slaves been busy cutting corn. In the afternoon summonsed to

Mr. van der Bijl's, Mr. van der Heijden being there also, and so

I thither upon the instant. They told me not only how that

AriJ, uncle's man, was drowned, but was washed up on the beach,

and did advise me further that the inquest, etc., was to ride over

for to view him, whereupon I then rode thither with Messrs. du

Toit and van der Heijden, and being come to sister Tas's place

did there give order for to fetch Arij with the ox-wagon, when the

viewing was done, and carry him to Meerlust, and then rode to

the beach with the inquest aforesaid and the officer. We found

the dead man lying on the shore, not far from Laurens River

;

he was lying at his full length on his back, naked, with his shirt

wound tight about his head, and his arms stretched upwards.

When Mr. van der Heijden with his knife had cut the shirt away

at the arms and the head, we found the man's body without hurt

or blemish anywhere, only the ears a little damaged by the

crabs, and his elbows something red with the rubbing. We
carried the corpse by the arms and legs a little higher up, and

then come four boys of my uncle Husing's that for the time stood

guard until the ox-wagon come, whereon I did ride oS again with

the inquest to Mr. van der Heijden's, where I found Jan Beukes

come from the Cape, whither he had carried the news of the

man's death. Meantime I did give order for to make a coffin for

the dead man, and did ask Jan Beukes about boards, and now is

Claas carpenter, that is working these days at van der Heijden's,

to make the coffin for to-morrow, and the corpse to be buried at

Stellenbosch the day after. We eat and drunk at Mr. van der

Heijden's, and there slept the night.
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J)i.n(/,Hila(j den l^dc. S'morgens tamelijk weer en seer warm,

desen morgen ben ik nevens Mr. clu Toit en de bode na huijs

gereeden, des namiddags ben ik na Stellenbosch gereeden en

hebbe de vrouw van Hans de Smit verzogt of den dooden op

morgen daar ten huise mogte werdeu uijtgedragen, die zulx heeft

toegestaan. ondertusschen nam ik aan, 't nodige zoovan wijnals

vleeseh daar op morgen te sullen laten brengen voor de dragers

en de geene die 't lijk zonden volgen, vandaar Ijen ik na de

Coster geweest om een graf te laten maken, en eenige vrunden

te nodigen om 't lijk te dragen, toen ben ik weder na huijs

gereeden.

Woensdag dm IQdc. S'morgens Z.Ot. wind, die tamelijk hard

opblies, desen morgen quam hier ten huijse een slaaf van br:

Menssink met 6 mudden soo rogge als Tarwe die mij zeijde dat

hij aan de molen was geweest, dog dat de molenaar hadde gesegt,

in 8 dagen hem niet te connen helpen, om datter geen water en

veel coorn in de molen was, hier op ben ik na de mole geweest,

dog de moolenaar zij mij 't zelve, ook is Jan Beukes hier geweest,

zeggende dat de wagen met het lijk reets op weg was om na

Stellenbosch gebragt te werden, tegens de middag hebbe ik een h

aam daar in 5 Emmers wijn na Stellenbosch gesonden, alsmeede

een Caabse ham 3 bouten gebraden vleeseh van een vette hamel ^

en 3 brooden, daar konnen ze haar vrolijk mede maaken. Heden

is ons volk met Coorn te snijden weeder beezig geweest, onze

knegt Jacob s'avonds van de begraffenis weeder 't huijs komende,

zijde mij datter vrij wat volk was geweest en datter nog een

gedeelte van de Cost was overgeschoten, de wijn was uijtgeraakt,

zodat Arij nog met goed fatsoen is begraven. dezen avond zijn

Elf Hottentots hier gekomen van Pieter Rochefort ^ om coorn te

snijden.

Op dato ontfaug' een bf: van broer J. van Brakel die mij

schrijft dat de brief die onder Motje berustende was, door hem

> Misschieu mag de Afrikaanse lezer eraan heriunerd wordeu, dat 't woord
ho7it, dat bij ons alleen ac/i^er-vierendeel betekent, ook gebruikt wordt om 't

voor-viereudeol aan te duiden.
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Tuesday the 15t]t. Fair morning, but mighty warm. Rode

home this morning with Mr. clu Toit and the officer, and in the

afternoon to ride to Stellenbosch, and did request Hans smith his

wife, whether the dead man might be buried from their house

to-morrow, to the which she gave consent. Meantime I did

engage to have carried there against to-morrow the necessary

service both in wine and meat for the bearers and those should

follow the body, and from there to the sexton's for to have a

grave digged, and to invite some of my acquaintance for to be

bearers, and so rode home again.

Wednesday the 16th. In the morning S.E. wind, that blew

up tolerable hard. This morning put in a slave of my brother

Mensink, with 6 muids of rye and the same of wheat, and told

me he was at the mill, but the miller did protest he could do

nought to oblige him these 8 days, there being no water in

the mill and a heap of corn. Whereat I to the mill, but the

miller tell me the same. Come also Jan Beukes, with word that

the wagon with the body was already upon the road for to be

carried to Stellenbosch. Toward noon dispatched to Stellen-

bosch 5 pails of wine in a half-aAvm barrel, likewise one Cape

ham, 8 fat quarters of roast mutton and 3 loaves, so as they

may make merry withal. To-day our folk busy again cutting

wheat. In the evening our man Jacob, coming back home from

the burying, reported there had been a fair attendance, and

there was still some of the food left over, but the wine was given

out ; so that Arij hath been buried in tolerable good sort. This

evening come in eleven Hottentots from Pieter Rochefort's for to

cut wheat. Received tliis day a letter from my brother J. van

Brakel, that writes he had required back the letter that was

- Overbuur van Tas : met ziju compagnoii, G, Ansoret, eigeuaarvau do plaats

" Vlottenburg." (0. S. F., 1, 186.)
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was opgeeijschfc dog dat hij tot antwoord had bekomen dat ze

verbrand was, fraaij.^

Dondcrdafi den llde. S'morgens goed weer. dezen morgen

is ons volk nevens de Hottentots met Coorn te snijden beezig

geweest. des namiddags ben ik ten huijze van Mr. van der Bijl

geroepen, alwaar iemand was die mij wilde spreeken, Mr.

Greevenbroek en broer Harmanus wierden ook daar geroepen.

naar dat de zaaken aldaar verricht waren ben ik weder 't huijs

gekeerd.^ teegens den avond quam Dirk de Coster hier, aan

wien ik voor 't graf van Arij, 't doodkleed, en 't aanspreeke

hebbe betaalt 7 Rix: zijnde 't geen daartoe staat, waar van

bij mij 't mijner verantwoording quitantie is genomen. dezen

avond zijn hier nog een gedeelte Hottentots van Mr. van der

Heiden gekomen om Coorn te snijden.

Vrijdag den 18de. S'morgens warm weer. op dato zijn onse

slaven nevens de Hottentots weder bezig geweest met Coorn te

snijden. desen voormiddag is mij vertelt als dat den anderen

drinkeling Lambert Besemboutie gisteren zoude op gespoeld

zijn, en gevonden op dezelve plaats daar Arij is gevonden,

denselven was meede soo men zeijde wijnig beschadigt, de

Gecommitte: zijn met den Secretaris aan 't strand geweest

om hem te bezigtigen. des namiddags heeft Christoffel Haze-

winkel hier gezonden om een ^ aam wijn, 't welk met een

zijner slave hebben laaten volgen. op dato is broer Harmanus
weder van hier na zijn buijten post vertrokken.

Saturdag den Idde. S'morgens tamehjk weer. met Coorn

te snijden zijn onse slaven en Hottentots weder beezig geweest.

deese morgen wierde mij verhaalt dat Jan Pretorius met nonje

Coetze zoude trouwen. des namiddags quam Mr. Appel hier ten

' De toespeling is hier ongetwijfeld op DE brief, ul. de brief aan de Bewiud-
liebbers, met de klachten der burgers. Dit klacbtschrift was onmiddellik ua de
verpachting opgesteld,—dus begin September. (Bdgaert, bl. 494.) We weten
verder, dat de brief langen tijd bij Husing in huis gehouden werd (Interroga-

torien van Tas, van der Heiden, e.a.). Met Motje moet dus Husing bedoeld
zijn. Dat de brief werkelik verbrand was, hoeveu we niet te geloven, want nog
in jMaart van 't volgende jaar, toen de hele zaak reeds bekend was, en Tas gevan-
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given in Motje's keeping, but had gotten for answer it was burned.

A fine affair

!

Thursday the 17th. Fine morning. This morning our

people, together with the Hottentots, busy cutting corn. In the

afternoon summonsed to Mr. van der Bijl's, where was someone

would speak with me. Mr. Greevenbroek and brother Harmanus
was also summonsed. This business dispatched, I home again.

Toward evening come Dirk sexton, to whom I disbursed, for

Arij's grave and shroud and the undertaking, 7 rixdollars, being

the dues chargeable, and did take a receipt for the same for my
covering. This evening come in another party Hottentots from

Mr. van der Heij den's for to cut corn.

Friday the 18th. Warm morning. This day our slaves,

together with the Hottentots, been busy again cutting corn. Was
told this afternoon that the other drowned man, Lambert

Besomshank, was washed up yesterday, and found at the self-

same spot where Arij was found, and he too little hurt, so they

did say. The inquest and the clerk to the beach for to view him.

In the afternoon Christoffel Hazewinkel sent here for half an

awm of wine, the which I dispatched with one of his slaves.

This day my brother Harmanus left us again for his out station.

Saturday the 19th. Fair morning. Our slaves and the

Hottentots again been busy cutting corn. Was told this morning

that Jan Pretorius is to marry Miss Coetze. In the afternoon

put in Mr. Appel, that was big with news, among other things

gen zat, geeft Husing weer voor, dat hij al de papieren, die naar do Bewindheb-

bers zouden gestuurd worden, verbrand had. "Ik heb al do papieren die na 't

Vaderland van ons stonden af te gaan, verbrand, ik hebber den duivol van, ze

mogten mijn huis ook eeus visiteeren," zegt hij, 2 Maart 1706 aan van der

Heiden en Diemer (Interrog. van v. d. Hciden, vraag 22). En, toch, een maand
later, 4 April,, was do brief veilig aan boord van do retourvloot. Husing had dus
waarschijnlik dit plan beraamd, om de brief tegen alle mogelike pogingon van de

Gouverneur, om die to bemachtigen, te beveiligen.

- Waarschijnlik iemand, die ccn vcrklaring wilde maken in vorband mot de

klachtschrift-beweging.
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huizG (lie inij oiuler anderen wist te vertellen, als clat Mr. Wessel

Pretorius en Hans Jacol) Contreman tot heemraaden waaren

aangestelt inplaats van Messrs. du Toit en van der Bijl, des

avonds quam Dirk de Coster hier van de Caab, dog hij bragt

geen nieuws vandaai- dat meldenswaardig is. 't heeft teegens

den avond mooijties gereegend.

Zonclag den 206w. S'morgens betoogen lugt, 't geleek zeer

wel na reegen weer. deze voormiddag zijn onze slaven neevens

de Hottentots met Coorn te snijden beezig geweest. 't heeft

dezen morgen nog al een wijnig gereegent, des voormiddags ben

ik na Stellenbosch gewandeld, ik hebbe Hans de Smit gevraagd

of hij in 't kort ook na de Caab zoude rijden, ik wilde hem een

brief mede geven. nadat ik met Messrs. du Toit, Pretorius en

Pleunis hadde gesprooken ben ik weder na huijs gestapt, des

namiddags zijn elf Hottentots voor 't Coorn snijden betaalt,

zij stonden van hier na Mr. Rochefort te vertrekken. kort hier

op quam den Land-drost hier met het paard van Hans Heudk.

Hatting 't gunt hij denzelven afgekneevelt heeft, nadat hij hier

een pijp Tabak hadde gesmookt en eens gedronken ben ik op

zijn verzoek met hem na 't huijs van Mr. van der Bijl gewandeld,

nadat we aldaar een wijltje waren geweest quam Mr. Pretorius

ook daar, alsmede cort daaraan Mr. van der Heiden, des avonds

ben ik na huijs geslentert, op morgen staat er een Naambrief

van Nieuwe heemraaden gemaakt te werden, dit zal maar

propter Welstantiam zijn, omdat men reets weet wie 't zijn

of worden zullen.^ ik hadde 't desen avond van geen

hooren zeggen. op dato ontfangen een brief van Suster

Louw.

Maandag den ^le. S'morgens warm weer, heden zijn onze

slaven met en beneevens de Hottentots met Coorn te snijden

weder beezig geweest. des namiddags ben ik na Stellenbosch

gereeden, ik hebbe aan Hans de Smit een brief gegeven aan

Oom Huzing waarin een beslooten lag aan Zuster Tas, ook

hebbe aan Hans de Smit een assignatie gegeven om van Oom
Huzing voor miju Reekg: te ontfangen f205.— zijnde 'tgeen
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how that Mr. Wessel Pretorius and Hans Jacob Contreman

was made councillors in room of Messrs. da Toit and van der

Bijl. In the evening put in Dirk sexton from the Cape, l)nt

brought not any news worth mention. Toward evening a mighty

pretty rain.

Sundaij the 20th. Dull morning, and looked mighty like

wet weather. This forenoon our slaves and the Hottentots been

busy cutting corn. A fairish fall of rain this morning. In the

forenoon to walk to Stellenbosch ; inquired of Hans smith if he

were like soon to be on the road to the Cape, for that I had

a letter to send by him. Spoke with Messrs. du Toit, Pretorius,

and Pleunis, and so back home. In the afternoon paid off eleven

Hottentots for the corn cutting, they going on from here to Mr.

Rochefort's. Presently put in the landdrost, with the horse

whereof he hath plundered Hans Hendrik Hatting. After he

had smoked a pipe with us, and drunk a glass, I at his instance to

walk with him to Mr. van der Bijl's, and when we was sate there

a little while come Mr. Pretorius likewise, as also by and by Mr.

van der Heijden. In the evening home at my ease. To-morrow

the nomination to be draughted for new councillors ; this to be

sure merely ^^a?- iiolitesse, it being already known who they

are, or are to be. I had it this evening, and not on hearsay

neither ! Received this day a letter from my sister Louw.

Monday the 21st. Warm morning. To-day our slaves,

together with the Hottentots, busy again cutting corn. In the

afternoon to ride to Stellenbosch ; gave Hans smith a letter to

my uncle Husing, having one enclosed within to my sister Tas.

Gave also Hans smith an order for to draw of uncle Husing

upon my score f.205, this being the sum of his charge against

' De Heemraden, eindelik door de Gouverneur aangcstold, waren Contennan

en Jan Elberts. (Stb. Heemraden, 1702-9, Brief van Gouv., 4 Jan. '06,)
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zijn reekg: 't mijnen laste Comt te bedragen. nadat ik mijn zaaken

aldaar verrigt hadde ben ik na huijs gereeden. aan Ziister Louw

hebbe met Mr. van der Heiden een brief gesonden nevens 't mandtie

met haar goed, dat hier een wijl gestaan heeft. op dato heeft

Nonje Coetze en de Jonge borst de Lange beide haar belijdenis

gedaan. op dato voor Oom Husing maalgeld verschooten f5. 11.

Dingsdafi den 22e. S'morgens warm weer. onze slaven en

Hottentots zijn deese morgen met Coorn te snijden nog beezig

geweest. vroeg in den morgenstond is Mr. Grevenbroek al in

de wapenen geweest om met den preeker Bek om te rijden.^

Hij was ten vijf uuren al gelaarst en gespoort, dog die niet en

quam was Bek, ondertusschen heeft Greevenbroek den geheelen

voormiddag met zijn swaard op zijde gegord, voor onze deur

zitten, schilderen, zijnde zijn paard gezadeld en getoomd aan

een paal vast gebonden. nadat we nu 't middagmaal hadden

gehouden is Grevenbroek te paard gesteegen en na den preeker

gereeden, dat is een braaf oiiderHng die past op zijn predikant

als een hond die Schut gent: word, 't is geen wonder dat de

paap sulken ouderUng prijst, hoewel hij 'er seer wijnig agting

voor overig heeft, men vertelt mij dat Greevenbroek onverrigter

zaaken met zijn paard is terug gekeert, zoodat hij mag reekenen

deesen dag op verlooren schildwagt te hebben gestaan, nu heeft

de paap met hem afgesprooken om morgen te rijden, zo Grevenbr:

de paap nu in ordre betalen wilde, moest hij sig morgen sehuijl

houden, ik ken er meer als een die de Coek op dusdanigen wijse

zouden bakken alleen maar om die van zigzelfs hooggevoelende

Tempeliers, zulke kneepen te verleeren. op dato is de Coster met

zijn Cat hier geweest, dog zij vertrokken ten eersten van hier

na 't huijs van Mr. van der Bijl.

Woensdag den 2de. vS'morgens betoogen lugt, desen morgen

isser een begin gemaakt met Coorn bij huijs te rijden. heden

s'morgens vroeg is Mr. Greevenbroek al weder gelaarst en

gespoord geweest, en zijn paard gezadeld en getoomt, nadat

* D.W.Z., om de gemeeuteleden tot 't H. Avondmaal te nodigen. De ouder-

liiig was Guillelmus Johannes Grevenbroek.
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me. Discharged my business there, and so rode home. Dis-

patched a letter to my sister Louw by Mr. van der Heijden, also

the basket with her belongings, the which hath now been lying

here some time. Miss Coetzc and the young de Lange both

confirmed to-day. Advanced this day lor uncle Husing for mill

dues, f.5.11.

Tucsdaij the '2,2nd. Warm morning. Our slaves and Hotten-

tots still busy this morning cutting corn. Mr. Greevenbroek

accoutred betimes for to ride about with preacher Bek. As

early as five o'clock he booted and spurred, but Bek it was did

make default. Meantime Greevenbroek, his sword girt on his

thigh, sit sentinel at our door the whole forenoon, with his horse,

saddled and bridled, tied to a post. After we had kept our

midday meal, Greevenbroek to horse and to the preacher's

—

an excellent good elder that do observe his pastor like the good

dog " Watch," and little marvel that his reverence do magnify

an elder of his quality (though 'tis a palterly regard he hath

to spare for him). They tell me Greevenbroek and his horse

come back with no success, so as he may reckon to have done

idle guard this day. Now hath his holiness appointed with him

for to ride out to-morrow. So Greevenbroek would pay his

holiness in his own coin, he must to-morrow play at hide-and-

seek ; I know of more than one would dote upon the game, if

only for to break of suchlike japes these high-blown brethren

of the Temple. This day the sexton here, and his caj; with him, /iaJ/^

but left again at once for Mr, van der Bijl's.

Wednesdaij the 23r(/. Dull morning. Begun this morning

leading corn. To-day again Mr. Greevenbroek booted and

spurred betimes, and his horse saddled and bridled. After he

was waited three full hours for his grace, the same at last put

in, but would not light, so as Greevenbroek did get to horse, and

they rode off in company. In the afternoon come to our house

G
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hij ruijm drie uuren na de paap hadde gewagt is denzelven

eindelijkgekomen, hij wilde niet afklimmen, zoodat Greevenbroek

te paard steeg en zij met elkanderen wegreeden. des namiddags

quam hier ten huijze de Vrouw van Nicolaas Cleef, die hier

drie pr. koussen kogt, nadat ze hier een poos gezeeten en Thee

gedronken hadde is zij vertrokken, zij reed te paard als een

man, aan ieder zijde een been, des avonds omtrent 6 uuren

quam den preeker Bek hier geassisteert met zijnen ouden grijsen

ouderUng Greevenbroeek. hij nodigde ons ten avondmaal teegens

aanstaande ^'rijdag, hij maakte zijn aanspraak vrij wat eorter

als voor deeseu, na dat hij een pijp Tabak a twee gesmookt,

en eenige glaasjes wijn hadde gedronken, is hij gaan stappen,

des namiddags is ons volk met Coorn op hoopjes te leggen

beezig geweest.

Dondcrdag den 24^?. S'morgens tamelijk weer, ons volk is

met Coorn bij huijs te rijden beezig geweest, alsmede met het

restantie Coorn af te snijden. men vertelt mij heeden als dat

des Gouverns: vrouw uijt mismoedigheid zig zelf heeft willen

verdrinken, ten dien eijnde was zij in de fontijn achter 't

huijs aan de Caab gesprongen dog Juffrw: Berg was aldaar,

dewelke toegeschoten quam om haar te helpen trekkende haar

uijt het water, tegen dewelke zij zeer jammerlijk hadde geklaagt,

dat haar 't leven zoo bang viel, omdat ze dagelijx zoo veel

uijt sporigheeden moest hooren en zien, zeldzaam voorval,

waaruijt vrij wat nabedenken valt.^ tegen den avond Com
Arnoldus hier gekomen van de Caab, hij hadde geen nieuws

te vertellen.

Vrijdag den 25c. Kersdagh. S'morgens N.W. wind met

betogen lugt. 't begon teegens de kerktijd wakker te reegenen,

zodat men genoodzaakt was thuijs te blijven, 't gunt mij leet is,

want men den geheele dag door 't gestadig hard regenen in huijs

als gebannen is geweest, welk hard regenen heeft veroorsaakt dat

de rivier zeer hoog is geloopen, ja bijna zoo hoog als 't water

de geheelen regentijd is geweest, 't heeft den gantschen nagt

' Vgl. over dit geval, Kolbe, bl. 593.
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the wife of Nicolaas Cleef, that did buy three pair stockings of

us ; when she was rested a little while, and had drunk a dish of

tea, she took her leave ; she riding horseback like a man, one

leg either side. In the evening about six come preacher Bek,

attended by his aged greybeard of an elder, Greevenbroek ; he

bid us to the Lord's table coming Friday, but did somewhat

abridge his homily from aforetime. When he had smoked a

pipe or two of tobacco, and drunk a glass or two of wine, he went

his way. In the afternoon our people busy stocking corn.

Thiirsdaij the Mtli. Fair morning. Our people busy leading

corn, also cutting of what is left. They tell me to-day the

Governor his wife hath for despondency been fain to drown

herself, and to that end did spring into the fountain behind the

house at the Cape, however Mrs. Berg was upon the spot, and

come flying up for to help her, pulling her out of the water, to

whom she did lament most pitiful how that life was grown a

terror to her, for that every day she must hear and see so many
scandalous occasions. A strange affair, that do give matter for

not a little thought. Toward evening come uncle Arnoldus

from the Cape, but had no news to give us.

Friday the 25th. Christmas Day. Dull morning, with

N.W. wind. Toward church time it begun to rain hard, that

we was obliged for to stay at home, the which mighty unagree-

able, we with the continual heavy rain being like prisoners in

the house the whole day long ; which heavy rain is the occasion

that the river is risen huge high, indeed near so high as the

water hath been the whole wet season ; the whole night through
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vervaarlijk gereegend en gewaijt, zodanig dat het water aan dees

zijde van de brug heeft gestroomt als een andere Rivier, voorts

heeft het water de geheele wijngaard door gestroomd, zijnde de

wal daardoor op verschijde plaatsen doorgebrooken. Op dato

hebbe een brief ontfangen van Suster Tas schrijft mij dat Oom
Huzing aan Hans de Smit f205.—voor mijn Reekg: heeft

betaalt, ook zend ze 4 lb Coflij booiien @ 6 st. 't lb: alsmeede

dat Oom voor mij aan Claas Meijboom 200 m: Tarwe hadde

verkogt @ f9.— de mudde. God geeve dat het weer mag bedaaren

anders zal 't Coorn op 't veld last lijden. Eijndelijk word mij

gesr: als datter aan de Caab 4 Slagters zijn aangesteld om voor

de Compe. en voor de Yrijluijden te slagten, van de Compe.

sullense 14 duijten pr. pond trekken, en van de Vrijburgers 2

strs: daar en boven zal niemand buijten de voorne: vier aange-

stelde slagters vermogen vlees te vercoopen, de Slagters zijn de

volgende Michel de Switsersche beenhakker, Overholster, Willem

Basson, en Anthonij een metselaar zijnde onlangs uijt het Vader-

land gekomen/ nu heeft den gouvernr. het na zijn zin, hij

heeft het kmisje nu uijtgevonden om zijn schapen en van meer

andere van zijn volk aan den man te helpen. men schrijft mij

ook dat Oortmans, Eems, en Bouman burgerraaden zijn, thans

is de Caab verzien van drie burgerraaden, 't geen falivouwers en

foxswanssers zijn.^

Saturdag den 26c. de tweede Kersdag. S'morgens woeij de

droevig N.Wt. wind met reegen verzeld nog even hard, 't water

was zoo hoog als ik geloof dattet ooijt is geweest, ook is de lugt

thans soo dik dattet er al weder op aan zal reegenen, God de

Heere bewaare ons voor groote schade, men sal door dit onge-

hoorde weer zeekerlijk van ongelukken hooren 't is veelligt nooijt

' Over deze kwestie, v. Aanhangsel, III. en V., par. 5. De vier nieuwe slagers

waren bekende handlangers van de Gouverneur in zijn knoeierijen. Michel Ley
was 's gouverneurs "makelaar in schapen," en had geholpen om de wijnpacht in

handen van Phijffer te spelen {Bogaert, hi. 486). Over Basson en Overholster, v.

ibid., bl. 492. Van de vierde, Anthonie Abramsz., zegt Bogaert, dat " het gerucht

wil, dat hij deze guust aan zijne vrouwe verschuldigt was " (bl. 492).

- Nicolaas Oortmans, Meester in de Rechten, word door de Gouverneur naar

de Kaap gebracht met 't vooruitzicht op bevordering aldaar. Later klaagt
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raining and blowing so desperate, that the water this side the

bridge hath run Hke a second river, and moreover the water hatli

flooded the whole vineyard, the wall being broke through with it

in several places. Received this day a letter from my sister Tas
;

she writes that my uncle Husing hath paid Hans smith for my
account 205 florins ; also she do send 4 lbs. coffee beans at 6 st.

the lb. ; likewise my uncle Husing hath sold for me to Claas

Meiboom 200 muids of wheat at 9 florins the muid. God grant

the weather may moderate, or else the corn in the fields is like

to suffer. Am told lastly there is 4 slaughterers appointed at

the Cape, that shall do the slaughtering for the Company and

the citizens, and shall draw from the Company 14 doits the lb.,

and from the burghers 2 stivers ; moreover no man shall have

leave to sell meat, outside the said four slaughterers that is

appointed ; the following to wit, Michel, the Swiss bonechopper,

Overholster, Willem Basson, and Anthonij, a mason, being fresh

come out from the old country. And now the Governor do have

it after his own vein ; he hath now contrived a rare device for

to dispose both of his own mutton and that of other of his

following beside. They write me too that Oortmans, Eems, and

Bouman is now members of the council, three persons wherein

the Cape do have for councillors a plenishing of hypocrites and

lickspittles.

Saturday the 26t]i. Boxing Day. In the morning the

dreary N.W. wind still blowing hard as ever, and rain with it.

The water as high as I believe hath ever been, and the atmo-

sphere now so thick, as it is like for to go raining even on. The

Lord God shield us from great mischief. We are sure for to

hear tell of accidents with this unprecedented weather. I doubt

Oortmans bij de Bewindhebbers, dat v. d. Stel hem bedrogen heeft en land, aan
hem boloofd, aan een vrouw gogeven heeft. In dezelfde brief vcrtelt hij, hoe do

Gouvernour getracht heeft hem met nieuwe bcloften van groud om tc kopcn om
't getuigschrift ten gunsto van hem (v. d. S.) te ondertekenen. (Ilaag, Kol. Arch.,

4035, V2 April 1707.) Guilliam Heems en Hendrik Bouman waren biezondere

aanhaugers van v. d, Stel.
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gebenrd, dat bet in 't hartie van de Zomer zoo vervaarlijk heeft

gereegend, de dam van onze wijngaard is de voorige nagt ook

doorgebrooken, men heeft heeden verschijde Coorn gerven in de

rivier sien drijven, alsmede verschijde sware stukken hout, wortels

van boomen als andersints, ook is 't geraamte van Bileams Ezel

zoogent: een wijnig van onse deur afgeleegen hebbende, de

gepasseerde nagt weg gespoeld, 't begon teegens den middag

vervaarlijk hard te waijen, uijt den NWen, veel feller als 't de

voorige nagt heeft gewaijt, des namiddags begon het met een

felle stooker uijt den NWe: weder verschrickelijk te reegenen,

de rivier was deese namiddag vrij wat gevallen, zodat men weder

over de brug konde gaan, dog 't is te vreesen dat ze door de

gedum'saame reegen weder hoger zal loopen, 't is desen dag op

onse werf en overal zo vogtig geweest, dat men nauwlijx een voet

konde verzetten of men moest zig nat maaken, God de Heere

hoop ik zal ons voor ongelukken bewaaren. Door de gestadige

reegen desen namiddag gevallen is de rivier tegen den avond

weder seer hoog geloopen. Deze namiddag is Jacob onse knegt

na Stellenbosch gereeden om van Hans de Smit 4 lb Coffij

boonen te haalen door denzelven van de Caab gebragt, 'thuijs

komende verhaalde hij dat Greevenbroek ten huijze van den

Preeker Bek was, en dat hij Vrijdag nagt in de kerk op Cussens

hadde geslapen zonder dien avond iets te nuttigen, groote

vroomheid en godsdienstigheid van den ouden Lubbert, so men
't niet liever eijgenzinnigheijd mag noemen, dog heden was hij

ten huijse van de paap, en zoude dezen nagt daar ten huijze

verblijven, in 't vallen van den avond quam Mr. van der

Bijl hier, die mij verhaalde alsdat zijn vrouw en kinderen

de vorige nagt in de Schnur hadden verblijf genoomen,

uijt vreese voor 't water. S'avonds begon 't weer iets te

bedaaren, laat in den avond begon het water eerst weder te

vallen.

Zondag den 27c. S'morgens aangenaam weer met zonneschijn,

de Rivier was deese morgen reeds vrij wat gevallen. dezen voor-

middag reeden twee slaven te paard over onse werf de eene van
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if it be ever happened before that in the heart of summer there

hath been so fearsome a rain. Last night our vineyard dyke is

broke through also. Several sheaves of corn seen floating on

the river to-day, also divers heavy lumps of wood, roots of trees,

etc. ; and what they call the skeleton of Balaam's ass, that lay a

little distance from our door, is also washed away overnight.

Toward noon it begun to blow from the N.W. desperate hard,

a deal more fierce than it did blow overnight, and in the after-

noon, with a prodigious gust from the N.W., there come on

another fearsome downpour. The river was fallen some way

this afternoon, so as one could cross the bridge once more, but

I fear, with the incessant rain, it is like to run higher again. So

wet it was to-day in our yard and everywhere, that scarce

possible for to stir a step without a soaking. I trust the Lord

God will preserve us from mishap. "With the continual rain

come down this afternoon the river mighty full again toward

evening. This afternoon our man Jacob to Stellenbosch on

horseback, for to fetch from Hans smith's 4 lbs. coft'ee beans

that the same did bring from the Cape, and coming home he

told me Greevenbroek was at preacher Bek's, and that on Friday

night he had slept on pillows in the church, nor eat nor drunk

anything that evening, mighty godly and devout of the old ninny,

so one may not the rather call the thing selfwill, but to-day ho

with his holiness, and there to lodge the night. As evening

come down, Mr. van der Bijl put in, that told me how the night

before his wife and children had sought quarters in the barn, in

apprehension of the water. Toward evening the weather begun

a little for to moderate, l)ut late in the evening afore the water

begun to fall again.

Sunday the 21th. Pleasant morning, and the sun shining.

The river this morning fallen some way already. This forenoon

two slaves on horseback through our steading, one of Mr. Appel's
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Mr. Ai)i)el en de andcre van paap Caldcn, de slaaf van Calden

verhaaldo datter cen stuk C(K)rn van zijn meester in een Valleij

staande was weg gespoeld, om die reedenen reed die slaaf na de

Caab, om den gevijnsden Tempelier te waarschuwen, van Appel

was ook vrij wat Coorn door 'fc water weg geraakt, droevige

zaaken/ men vertelt mij ook als datter van Mr. Guilliam du Toit

een menigte van Coorn gerven zijn weggedreeven door 't hoog

water, dozen voormiddag is Arnoldus met Jacob onse knegt te

paard gereeden na Coetze. tegens den middag qiiam Mr. Gree-

venbroek thiiijs hij zijde twee nagten in de kerk te hebben

geslapen, malle fratsen. des namiddags was het water zeer aan

't vallen, deze twee daagze reegen in 't hartie van de droogen

tijd, zal veel menschen wel lang in gelieugen blijven, aangeaien

het een overzeklzaame zaak is, voor dezen veelligt nooijt zoo

gebeurd.^ mij is ook verhaald dat Mr. Mahu de krankebedroever

door de sware regen groote schade aan zijn nieuw getimmerde

huijs heeft geleeden, hij begroot het wel op flOOO, dog dit zal

door hem bij vergrooting gezegt zijn, men zegt datter een schoor-

steen a twee neevens een bakoven zoude ingestort zijn, wie weet

wat dit nieuwe huijs dat soo langen tijd al onder handen geweest

is, nog zal costen eer het voltoijd is. 't huijs is op zodanige

lanwerpige wijse getimmerd, als de man die 't laat Timmeren,

in al zijn Zaaken tot spreeken in Cluijs Langwerpig is.

Maamlag den 28c. S'morgens was het stil aangenaam weer,

men heeft mij deesen voormiddag vertelt, als datter op Yergeleegen

des Gouverneurs wijdlufte hofsteede door 't voornde: reegenweer

een groot hok was ingevallen, 't welk 4 a 5 Hottentots 't leeven

zoude gekost hebben, ook zouden eenige sehaapen omhals zijn

geraakt. des namiddags aan 't huijs van Hans Contreman geweest

* Over dit weggespoelde koorn ontstond er een hevige ruzie tussen Kalden en

Appel, die uitliep op een gerechtelike vervolging. Appel beweerde, dat Kaldeu
hem belette zijn eigen koorn dat op Kaldens land gespoeld was, daarvandaan weg
te halen, " dat zijn Eerw. daarinne met hem Appel handelde als een schurk, dat

hij door zijn Eorws. gedoente als geruineerd en zeer groote schaade was toegebragt,

door 't eygenen van zijn Appels koorn, 't welk een predikant uiet betaamde, verder

dat hij Appel op alle bcdenkelijke wijze en maniere van zijn Eerwe. daar af
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and one of pope Calden's. Caldeii's slave reported there was a

parcel of his master's corn washed away that stood in a certain

valley, hence his riding to the Cape for to advise the Levitical

old hypocrite. Appel had also lost a deal of corn with the water,

a melancholy business altogether. They tell me too there is a

quantity of sheaves of corn of Mr. Guilliam du Toit's washed

away with the flood. This morning Arnoldus with our man

Jacob on horseback to Coetze's. Toward noon Mr. Greeven-

broek come home, and declared he was slept two nights in

the church, a fantastical whimsy. In the afternoon the water

dropping fast. I wager there is many a man will long

remember this two days' rain in the very middle of the dry

season, this being a mighty uncommon thing, such as I doubt if

ever before it be so befallen. Am also told that with the heavy

rains Mr. Mahieu, the sick-discomforter, hath had a deal of

damage done to his new house, and do put the same at a round

f.lOOO, wherein I vow he do not lessen it. They say there is a

chimney or two, besides an oven, fallen in. Who knows how

much more this new house, that already is so long a-building, is

like to cost ere it be finished? As tedious it is in the manner

of its building as the man do have it built is tedious in all his

concernments, even unto the fashion of his speech.

Monday the 28/7/. Calm morning, and pleasant. They told

me this forenoon that at Vcrgelegen, the Governor his spacious

seat, there was with the rain aforesaid a great outhouse fallen

in, the which is said to have cost 4 or 5 Hottentots their

lives, also some sheep perished. In the afternoon, being at

Hans Contreman's, was told how presently at the Cape some

refensie zoude neemen, ondor dicrgolijke blaspbamcuze woorden meer." (I\Iin.

Justit, Attestatiiiu, 1706.)

- De storm moet heel erg gewoest zijn. Hot dagregister in 't Kastecl

gehouden, spreekt ook van de " gcweldige tempcest," en do stortvlocd van rcgen,

die crbij viel. Later werd er berokeud, dat den derde van de oogst erdoor

vernield was.
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zijncle, wierdc raij verhaald als clatter thans aan de Caab, door

eenige qiiaadaardige of liever onkundige menschen op een

vervloekfce galbittere manier van Oom Husiiig wierde gesprooken,

onder andere wierde van hem gesegt dat hij een Landverrader en

bederver dor Ingeseetenen was, en terwijl datter nu nieuwe

slagters aangesteld waaren, wierd er zeer geschimpt op de

meenigte van zijn vee, waar van gezegt wierde dattet de kraijen

nog zouden opvreeten, en dat hij nog een arm man zoude werden

en diergehjke hondsvots of schobbejaks Taal meer, wijders wierde

van hem gesegt, dat Oom een quaad doender of quaadstooker aan

de Caab was, en van mij zeijde men dat ik sulx aan Stellenbosch

was, alle welke LasterHjke uijtstrooijsels en tastelijke onwaar-

heeden alleen uijt den kooker van den gouvernr: komen, om de

menschen tegens Oom Huzing en mij op te hitzen, immers zoude

die eervergeeten vend ons gaarne van kant helpen zoo 't

hem anders doenhjk was, die vervloekte Tijran heeft de Inge-

seetenen zederd eenige jaaren op een ongehoorde manier gedrukt

en geplukt, datze bijna baloorig zijn geworden, nu soekt die

onbeschaamden schendbrok de sehuld van zijn hals af te schuijven

en mannen van eeren op dusdanigen manier een smette aan te

wrijven, Tijden ! Zeden ! dog de regtvaardige God mag
men hoopen zal 't quaad eens op des bazen kop doen nederdaalen,

en niet toelaten dat de Vroomen langer onderdrukt worden.^

de gepasseerde nagt is ons Coorn op het land over end gezet

om te drogen, ook is er een partij Coorn van de halve Coornhoop

afgenoomen om te droogen, dezelve zal vervolgens in 't geheel

werden afgenomen. dezen avond is hier ten huijse een ledig half

aam gebragt van den Land-drost, ten einde om 't hem met wijn

gevuld weder toe te zenden, mij wierde vertelt dat den Land-drost

met de gecommitts: was buijten gekomen, de Gecommitts: waren

Mr. Verzeijl en Abm: Overneij.^

' Deze uitbarstiag toout, hoe sterk de gevoelens tegen de Gouverneur reeds

waren. Kolbe geeft ons een levendige scbilderiug van die tijd, toen de gehele

bevolking in twee kampen verdeeld was,—de vrijburgers eu de van der Stels-

gezinden.

- De Gecommitteerden waren ambtenarcn uitgezonden " tot het op neemen
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malicious or rather ignorant persons did cry out upon my

uncle Husiug in damnable bitter strain; among other things

was said of him that he was a traitor and subverter of the

settlers, and now there was new slaughterers set up, they

did mightily rail upon the multitude of his cattle, saying that

the crows should yet have their fill of them, and that he

should yet be a beggar, and more such lewd and scurrilous

talk. There was further said of uncle that he was a malefactor

or treasonmonger at the Cape, and of me they said I was another

such at Stellenbosch, all the which sklanderous noisings and

palpable falsehoods do surely come from the Governor alone,

for to incite the people against my uncle Husing and me ; indeed

the dishonoured wretch would joyfully be free of us if he but

could ; the damned tyrant, for years he hath been flouting and

fleecing the settlers after such fashion as was never heard, so

as they are grown nigh distracted, and now the brazen-faced

blasphemer do cast about for to off-load the blame from his own

shoulders, and for to smirch and foul honourable men in such a

sort. temjjora ! mores ! Yet may we hope the God of

righteousness will one day bring down upon the tyrant's head

his own wickedness, nor suffer the righteous longer to be

afflicted.

Last night our corn in the fields turned over for to dry, also

a parcel of corn removed from the half stack for to dry, and the

whole to be so removed in due course. This evening an empty

half-awm come from the landdrost, for to be filled with wine

and so sent back. Was told the landdrost was come abroad with

the commissioners ; the commissioners was Mr. Verzeijl and

Abm. Overneij.

deeser landen vrije ingezetonen goedercn, en verdero ofEectcn van beestiaalcn,

haar gezaaijde, en ingezameldc granen, na de jaarlijxe uzantie." (Dagregister

van 't Kasteol, 28 Dec. 1705.) Volgcns deze opgaven moesten dan de boereu de

tieudou aan de Compagnie afgeven.
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DuKjHilaii den %)('. S'morgens aangenaam weer, dezen mor-

gen quam Mr. Vorzijl hier, kort hierna Mr. van der Bijl en Mr.

Elberts, met wien ik na Stellenbosch ben gereeden, wij namen 't

halfaam ^yijn meede voor den Land-drost, nadat we een wijl op

Stellenbosch waren geweest zoude de molen verpagt werden, dog

men zag op de verpagtplaats wijnig menschen, nadat de molen

door de boode opgevijlt wierde, is het trekgeld door Mr. Appel

getrokken op f. 1000.—zoodat de Heemraden de molen \Yeder aan

haar hebben gehouden,^ wijders wierde door den Land-drost een

brief geopent waar uijt men vernam dat Jan Elbertsz en Hans

Conterman tot heemraaden waren aangesteld in plaats van Ms.

du Toit en van der Bijl,'^ hierop wierde de nieuwe heemraaden

geluk gewenscht. ondertiisschen ben ik met den Land-drost na

huijs gereeden, denzelven bleef neevens Mr. Verzijl bij mij ten

eeten. des namiddags quam Mr. Overneij ook hier, tegen den

avond zijn we met elkanderen na 't huijs van Mr. van der Bijl

gewandeld na een uiir a twee zittens aldaar stapten we weder na

huijs. nadat we met elkanderen gegeeten en gedronken hadden

begaven de Vrunden zig ter nagtrust.

JANUARIJ, 1706.3

. . . zijn door de overfelle wind aan 't dak vrij wat bescha-

digt, ten neegen uuren is den Land-drost neevens de Lieve

Nonje Coetse en Mr. Verzeil na Stellenbosch gereeden, mijn

vrouw heeft haar een paard geleend, ondertussen heeft het bij

buijjen nog al geduurig gereegent, God betert, zulks is seer slegt

voor 't koorn, dat op 't velt legt, Mr. Appel heeft hier heeden i

aam wijn laaten haaleu, en is in persoon hier geweest met Mr.

du Toit, dog zijn na 't drinken van twe glaasen wijn na Stellen-

bosch gereeden. des namiddags quamen de Messrs. van der

* D.w.z. de molen werd dus niet verpacht, daar 't hoogste bod (flOOO), niet

voldoende geacht werd. 't Trekgeld, ook strijkgeld of plok genoemd, was een
premie aan de meestbiedeude bij de opveiling uitgereikt.

- Vgl. boven, bl. 79, noot.

' Er is hier een leemte in 't Hs., dat in 't nieuwe jaar (170G) met deze woorden
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Tuesday the 29th. Pleasant morning. This morning put in

Mr. Verzijl, and by and by Mr. van der Bijl and Mr. Elberts, and

I with them for to drive to Stellenbosch, we carrying with us the

half-awm of wine for the landdrost. When we had been a time at

Stellenbosch, there come up the lease of the mill for to be rouped,

but no great company that I could see upon the ground. Upon
the officer putting up the mill, the premium fell to Mr. Appel,

and that at f.lOOO, so as the council do again keep the mill

themselves. Further, the landdrost did open us a letter from

the which we learned Jan Elbertsz and Hans Conterman

was made councillors, in room of Messrs. du Toit and van der

Bijl; whereupon the new councillors complimented. Mean-

time I with the landdrost to ride home, that staid and made
dinner with me, together with Mr. Verzijl. In the afternoon

come Mr. Overneij also, and toward evening we to walk in

company to Mr. van der Bijl's, and there did sit an hour or two,

and so to step back home again, and eat and drunk together, and

so our friends to rest.

JANUARY, 1706

... on the roof a deal damaged with the exceeding furious

wind. At nine o'clock the landdrost to ride to Stellenbosch, with

our dear Miss Coetse and Mr. Verzeil, my wife lending her a horse.

And meantime showers of rain nigh even on —God mend it

—

for mighty bad it is for the corn laying in the fields. Mr. Appel

sent here to-day for 'half an awm of wine, and himself put in

with Mr. du Toit, but after two glasses of wine they rid to Stellen-

bosch. In the afternoon put in Mr. van der Ileijden and Mr.

begint. Naar de toestand van 't Hs. te oordelen, is de hiaat aan vernieling of

verwaarlozing toe te schrijven. Van hior is de kopie in een andero hand, en dus

door een andero ambtenaar, afgeschreven. Niet alleen 't bandschrift zelf, maar
ook de schrijfwijzG toont, dat bier een andere kopiist aaia 't werk is : zoo scbrijft

deze, b.v., "noojd," " Buijjen," ouz.
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Ileiden en Appel hier, die eeii wijnig hier vertoefden en toen met

elkanderen na 't huijs van Mr. van der Bijl zijn vertrokken. 't

heeft deesen namiddag geduurig weeder gereegend en gedondert

onder 't waajen van de Z.O. wind, 't heeft deesen nagt ook nog

al bij buijjen gereegent, des avonds quam Mr. Overneij hier, hij

bragt de groetenis van den Landdrost en Verseil, en bleef 't

mijnen huijse eeten en slaapen.

Diiifisdar/ den 5c. s'morgens betoogen kigt met N. wind, 'fc

reegende nog al bij buijjen, deesen morgen is Overneij met zijn

pakje onder den arm na Stellenbosch gewandelt, hij seide datse

deesen dag van meening waren na Draken stein te rijden om
aklaar op te neemen, 't begon deesen voormiddag weeder wakker

te reegenen, onder 't geblaas van de N. wind, een droevige zaak

voor 't koorn dat nog op 't velt legt, 't heeft reeds een vervaarlijke

reegen gehad, en so dra is 't niet droog geweest of 't begint al

weeder te reegenen, dit is iets ongewoons, dat bij menschen

geheugen in 't hartje van de drooge tijd, noojd is gebeurd, des

namiddags isser bij buijjen weeder veel waater gevallen, zo dat

de rievier wakker begon te groejen, op dato is Jannetje 't

vrouwtje van Willem Nel van hier na huijs vertrokken, ze is

hier ruijm \djf weeken geweest.

Woensdag den Gen. s'morgens de wind 0. met betrokken

lugt, 't heeft den voorigen nagt nog al wakker gereegent, en 't

gelijkt nog na geen ophouden, 't scheijnt dat het weer tot geen

bedaaren kan genaaken, de goede God zij ons genaadig, nauwe-

lijks hadde ik dit geschreven of 't begon weeder te reegenen,

men zal selden zien dattet in de reegentijd met een Z.O. wind

reegend, thans reegent het met alle winden. deesen voor-

middag ben ik in geselschap van Mr. van der Bijl, van der

Heiden en Appel na Drakenstein gereeden, wij reeden op de

post van Mr. van der Bijl,^ alwaar we 's nags ons verblijv

namen.

* Deze post was de zg. Babiloniese Toren, op weg naar de Paarl. De
samenszweerders zijn aan 't zoeken uaar ondertekenaren voor 't Klacht-

schrift.
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Appel, and staid a short while here, and so left for Mr. van der

Bijl's in company. This afternoon incessant rain again, and

thunder, and the S.E. wind a-blowing ; also some tolerable showers

in the night. In the evening come Mr. Overneij, that carried

compliments from the landdrost and Verseil, and staid at my
house for to eat and sleep.

Tuesday the BtJt. Dull morning, with N. wind, and some rain

in showers. This morning Overneij to walk to Stellenbosch with

his bundle under arm. He said they purposed for to ride this

day to Drakenstein, there to take inventory. This forenoon

a brisk rain set in again, and the N. wind blowing, a melancholy

business for the corn still laying in the fields. A monstrous

deal of rain it hath had already, and things is scarce dry before

it do come on to rain again. This is a thing beyond the ordinary,

that within the memory of man is never happened in the heart

of our dry time. In the afternoon a main of water fallen again in

showers, so as the river is begun to come up briskly. This

day Jannetje, wife of Willem Nel, is left us for to go back home,

and hath been here a full five weeks.

Wednesday the 6th. Cloudy morning, with E. wind. A

tolerable brisk rain overnight, and still without a sign to stop.

It do seem the weather can in no wise incline to moderate.

The good God be merciful. Hardly had I writ these words but

it begun to rain again. With a S.E. wind it is seldom one do see

rain even in the rainy season, but Lord ! in these days it do

rain with every wind. To Drakenstein this forenoon in company

with Messrs van der Bijl, van der Heijden, and Appel ; we rode

to Mr. van der Bijl his station, and there lodged the night.
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Dondcrdufj den len. s'morgens aangenaam weer en seer

warm, deesen morgen is Mr. van der Bijl na Rietbeeks Kasteel

gereeden, korfc daar na namen wij de rijse ook weeder aan, wij

geraakten aan 't huijs van Mr. van der Lit, daar wij wel wierden

onthaalt met drank, van daar reeden wij na 't huijs van Matthijs

Greef, waar vonden we de tafel gedekt en gingen meede aansitten,

dog alles watter in huijs was, was bijna dronken,^ na een wijl

daar gezeeten te hebben, zijnwe voort gereeden. aan 't huijs

van Mr. van der Bijl koomende vond ik daar mijn wijf nevens

Kaatje Kloete, die Juffr: van der Bijl waren bezoeken, teegens deu

avond ben ik met haar na huijs gewandelt, zij logeerde deesen

nagt t' onsen huijse.—op dato heeft Mr. van der Bijl zijn goed

opgegeeven, 15 m. Tarwe gezaajd 90 gewonnen, 5 m.

rog gezaajd 25 gewonnen, 135 beesten groot en klijn, 1000

schaapen, aan deese opgeeving kan ik zieu, dat ik meer als de

helft te veel hebbe opgegeeven.'-^

Vrijdag den 8en. 's morgens warm weer, deezen morgen

ben ik nevens mijn vrouw, Kaat Kloete en Juffr. van der Bijl na

't huijs van Mr. van der Heiden gereeden, Mr. Appel en sijn

vrouw quaamen ook daar, teegens den middag met Mr. van der

Heiden voor de deur zittende, hoorden wij aan de Caab wakker

schieten, mij wierde verhaald datter 's morgens vroeg ook al

geschooten was, en dat de gouverneur van sijn hofsteede al vroeg

na de Caab gereeden was, men gist dat het Engelse zullen zijn.

tegen den avond ben ik met mijn geselschap weer na huijs geree-

den. men is op dato sterk bezig geweest met koorn bij huijs

te rijden, deesen avond is Kaatje Kloete ook weeder na huijs

gereeden.

Saturdarj den 9en. 's morgens was de wind Noordelijk met

betoogen lugt, 't scheen of het weer al weeder wilde veranderen,

' Greef heeft bij die gelegenheid getekend. Later trachtte de Gouverneur Tas
aan te wrijven, dat hij Greef verleid had, terwijl deze dronken was. Tas kon
echter bewijzen, dat Greef heel goed wist, wat hij deed, en vanzelf fel tegen de

Gouverneur gekant was. (Inter, van Tas, Vraag 90, vgg.)

* De opgave, door Tas zelf gegeven, was als volgt : Soonen een, dogters een,

slaaven 14, slavinnen een, slave meijsjes 2, paarden 6, ossen 48, koeijen 36,
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Tlinrsdaf/ the 1th, Pleasant morning and mighty warm.

This morning Mr. van der Bijl to ride to Rietbeek's Kasteel,

and presently we too forward on the road, and come to Mr. van

der Lit's, where well bestowed with drink. Rode from there to

Matthijs Greef s, where we did find the table dressed, and went

for to sit down with them, but Lord ! the entire company was

wellnigh drunk. Sate there a while, and so forward again, and

coming to Mr. van der Bijl's did there discover my wife with

Kaatje Kloete, that was come to visit Mrs. van der Bijl, and so

toward evening to walk homo with them, she lodging the night

with us. This day ]\Ir. van der Bijl presented his return : of

wheat, 15m. sowed, 90 reaped ; rye, 5m. sowed, 25 reaped ;

bestials, large and small, 135 ; sheep, 1000. From this return I

can perceive I have made mine own more than the half too big.

Friday the 8th. Warm morning. To ride this morning with

my wife, Kaat Kloete, and Mrs. van der Bijl to Mr. van der

Heijden's. Mr. Appel and his wife come thither also. Toward

midday, sitting with Mr. van der Heijden before the door, we

did hear brisk firing at the Cape. Was told there was firing early

in the morning also, and the Governor was posted betimes to the

Cape from the homestead. They suppose it will be English.

Toward evening to ride home again with my company. This day

powerful busy leading corn. This evening also Kaatje Kloete

ridden home again.

Saturday tlw 9 tit. Dull morning, with northerly wind.

Looked as the weather were minded for to change again. Now

kalveren 25, vaarson 40, schaapon 800, wijnstokken 25,000, loggers wiju 20,

mudden tarwe gezaaijt 13, gowonncn 150, roggo, gezaaijt een, gewonuen 15, garst

gez. i, gewonnen 10.—(Generale Opneming. 1705, Haag, Kol. Arch., 4030.) Dezo

naievo bekontenis moet beoordeeld wordeu in verbaud met wat Tasbeneden, onder

13 Jan., zogt. De lasten, de boereu door de Cie. opgelegd, vooral do bclemmerin-

gon op de vrije bandel onderling, vielen hun zo zwaar, dat zo gewoonlik niet

aarzolden de opgaven van hun graan, wijn en vee, volgens wclko zij vorder belast

werden, aanmorkelik minder to maken dan hun werkelik bezit. Dit word niet als

oueerlik boschouwd, maar eordor als eon middel om zich schadeloos to stollcn.

Tas zegt zolf (13 Jan.), men kan dit " goon misdrijf " noemeu.

H
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met koorn bij buijs te rijden is thansgrooten voortgang gemaakt,

men heeffc deesen morgeii aan de Caab weeder booren scbieten,

wat desselfs beduijdenisse is zal ons de tijd leeren. ons meeste

koorn is op dato (Gode zij gedankt) bij buijs geraakt. 't

begon in den avondstond weeder te reegenen, 't zal dus

doende dit jaar slegt koorn geeven, vrij wat aan de muli'e

kant.^

Zondag den lOen. 's morgens betoogen lugt, 't beeft den

voorigen nagt weder gereegent, boewel na booven meer water

gevallen is als bij ons, aangezien de rievier vrij boog was, thans

isser aan Stellenboscb niet geleeraard, gemerkt den preeker Bek

beeden op Drakenstein moet dienst doen. des namiddags begon

de zon belder door te scbijnen, de wind Z.O. te waijen, en 't weer

te bedaaren. men vertelt mij als datter 2 Engelse scheepen

zijnde orlammen ter Rbeede waaren gekoomen, dit is de reeden

van 't scbieten dat men geboort beeft.^

Maandag den lien, 's morgens de wind Z.O. met aangenaam

weer. deezen voormiddag is ons koorn bij buijs geraakt, op

^ , , . dato is Willem Nel bier gekomen om te werken.
Op dato IS ons

,

°

koorn bij huis des namiddags ben ik door de wijngaard so wat

berom gewandelt, ik bevond dat bet water daar zo

vrij wat scbaade beeft gedaan.

Dingsdag den 12en. 's morgens tamelijk weer, met dorsscben

is ons volk op dato bezig geweest, des voormiddags quaamen bier

ten buijse Mr. van der Bijl en Pleunes, Mr. van der Bijl verbaalde

dat broer J. van Brakel zeer gestoord was op de niewerwetze dog

ongeboorde uijtvindingen, die den gouverneur tbans op de baan

brengt, namel: 't aanstellen van 4 slagters en glijk getal van

bakkers, buijten welke niemand vlees zal moogen verkoopen, nog

brood bakken om te verkoopen, 't welk vervloekte zaken zijn

door den Tijran uijtgevonden om met zijn vee en koorn zijn rol

te speelen, en om deese zaak een glimp te geeven, zullen de

' De Gouverneur berekende, dat 66n-derde van de oogst vernield was. (Brief

aan XVn, 31 Maart 1706.)

* Het waren de Montagu van Bombay en de Scafai'th van Borneo,

—
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gotten well forward with leading in the corn. This morning

firing heard at the Cape again, the meaning of the which we

shall learn with time. The gross of our corn (thanks be to God)

carried home this day. Toward evening it begun to rain again
;

if it do so continue, we shall have a poor grain this year, and

badly on the musty side.

Siuidap the 10th. Dull morning, and more rain overnight,

albeit there hath more water fallen higher up than with us,

considering the river was notable high. No sermon at Stellen-

bosch to-day, preacher Bek having to officiate at Drakenstein.

In the afternoon the sun to shine bright through, and the

wind to blow from the S.E., and the weather to abate. They tell

me two English ships on the voyage home was entered the

roads, this being the occasion of the firing we have heard.

Monday the 11th. Pleasant morning, with S.E. wind. This

forenoon our corn carried home. Willem Nel come This day our

here to-day to work. In the afternoon to walk a ^^^^^ housed.

little about in the vineyard ; discovered the water there hath

wrought a deal of damage.

Tuesday the 12///. Fair morning. This day our folk been

busy threshing. In the forenoon put in Messrs. van der Bijl

and Pleunes. Mr. van der Bijl said brother J. van Brakel was iu

a mighty toss and pother touching the new-fangled and unheard-

of contrivances that the Governor do presently introduce, to wit,

the appointing of 4 slaughterers, and the like number of bakers,

beside whom there shall no man have leave for to sell meat, or

to bake bread for to sell, the which is accursed stratagems that the

Tyrant do contrive for to make play with his own cattle and grain
;

and for to give this matter an appearance, the slaughterers that

dus retourschepen, of " oorlammen," zoals men in de wandeling diegenen

noemden die reeds in de Oost geweest waren. Scheepslieden, die op de uitreia

waren, nocmde men " baren." Beide woordeu zijn nog algemeen in gobruik hier

te laude, doch mot minder spccifioko betekenis. (Ygl. Vetb, Uit Oost eii West,

bl. 8, 138.)
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aangestelde slagters bij eenige boeren gaan, en deselve voor

liunne vette hamels 3 a 4 gls. bieden, om datse wel weeten dat

niemand zijn hamels voor zo wijnig geld zal geeven, en dusdoende

heeft den Tijran quansuis reden om zijn schaapen te leeveren,

\vel uijtgevonden maai* nog niet uijtgevoert. veelligt komtter in

't korfc wel een spaak in 't wiel. ook is mij vertelt, als dat kromme

Piet ^ zo genaamt, van de slagters is betrapt op vlees verkoopen,

welk vlees na de Yiscaal is gebragt, alwaar Piet meede verscheen,

zeggende teegens de fiscaal dat hij moeste slagten om een stuij-

vertje te winnen, dat hij buijten dat niet in staat was om sijn

kost te konnen winnen, waar op den fiscus zoude gesegt hebben:

ik schelden u quijt, hierop ging Piet stappen, van meening

zijnde ommer op aan te slagten, enz. ook quam Mr. Appel

hier, de vrinden dronken eenige glaasjes wijn, onder 't ver-

branden van smookkruijd, op de middag zijnze met elkanderen

vertrokken.

Wocnsdacj den 13. s' morgens aangenaam weer, met dorschen

is ons volk heeden weeder bezig geweest. op dato heeft de

pater Bek preeker Bek hier 8 flessen wijn in een Caaba ^

8 flessen wijn. j^aten haalen, ten dien eijnde heeft hij mij een

briefje toegezonden. deesen namiddag isser een heining om een

der Eike boomen (voor deur staande) gemaakt, om denselven

voor de felle winden te beschutten. mij is vertelt, dat den

Landdrost zeeker franschman op Drakenstein in de boete heeft

beslaagen van 60 Rxdrs. om deese reeden, den man zoude aan de

gecommitts. opgegeeven hebbe 50 beesten en 200 schaapen,

ondertussen was den Landdrost door de een of ander aanbreuger

verstendigt dat de man 200 beesten en 800 schaapen hadde, hier

op zoude den Landdrost neevens de gecommitts. 't vee van dien

man hebben getelt, en bevonden datter so veel was, te weeten 200

beesten en 800 schaapen, dog ik kan niet zien dat over dit

misdrijf, indien men 't zo noemen wil, boete kan werden geeijst,

en dat erger is 60 Rxdrs. in wat ordinantie denk ik, heeft den

' Mij onbekend,
^ D.i. Karba, grote mandefles.

—

Vgl. Hesseling, Eet Afrikaansch, bl. 93.



Jan, 1706] DIARY OF ADAM TAS 101

is put up shall go about to certain of the farmers, and shall

offer the same three to four florins for their fat wethers, well

knowing there is no man shall give his wethers against so little

money, and in this sort the Tyrant do have cover for the supplying

his own sheep ; a cunning conceit, but not yet in the practice,

and mayhap there come presently a spoke within the wheel.

They tell me too that crooked Piet, as they do call him, was

catched by the slaughterers selling of meat, the which meat

was carried before the Fiscal, where Piet did likewise appear,

saying to the Fiscal he was obliged for to kill for to earn a copper,

nor otherwise did have the wherewithal to win his daily bread,

whereupon the Fiscus is reported to have said. You are dis-

charged, upon the which Piet went his way, designing for to go

on killing, etc. Mr. Appel come here also, and over a pipe our

friends to drink a glass or two of wine, and so near midday

parted in company.

Wednesday the, I'StJt. Pleasant morning. To-day again our

people been busy threshing. Preacher Bek did send to-day to

fetch 8 bottles of wine in a demijohn, sending me Father Bek—

over an order for the same. This afternoon a fence ® bottles wine,

made about one of the oak trees before the door for to fend off the

bitter winds. Am advised the landdrost have mulcted a certain

Frenchman at Drakenstein in 60 rixdollars, for this reason that

the fellow shall have made a return to the commission of 50

cattle and 200 sheep, and meanwhile it is discovered to the

landdrost by some informer or another that the man did own

200 cattle and 800 sheep, whereupon the landdrost, together with

the commissioners, shall have cast up the man's cattle, and have

found there was that number, to wit, 200 cattle and 800 sheep.

Yet cannot I perceive that for this offence, so one incline to call

it such, a fine can be imposed, and what is worse, a fine of 60 rix-

dollars. In which ordinance, pray, hath the landdrost read as
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Landdrost zulks geleescn, of wie heeft hem zulks toegelegt, als

die Monsier Landdrost op dusdanigen manier boetens mag

eisschen, dan zie ik hem in 't kort een rijk man.^ ik gedenke

onderfcusschen aan 't Spreekwoord, dat Strenge Heeren, kort

regeeren, dog de menschen zijn meer als mal, zo ze den Landdrost

op zijn eijsch de boete zo maar betaalen.

Donderdafi den 14en. 's morgens goed weer, ons volk is met

dorsschen op dato weeder bezig geweest. men zegt datter vijf

Engelse retourscheepen aan de Caab of in de Tafel baij ten anker

leggen,^ alsmeede dat het Comps. schip met slaaven van Mada-

gascar ook in de Tafelbaij ten anker is gekoomen, medebrengende

180 slaaven voor de Compe., dog datter reeds een gedeelte van

gestorven zijn. op den middag quam Mr. Appel hier, die mij

verhaalde dat 's Comps. boode C. Hasewinkel 't zijnen huijse

was, hij meende dat denselven door de geveinsde paap Kalden

aan hem was gezonden weegens 't weggespoelde koorn,^ hij reed

hierop na huijs om te hooren wat de boode hem zoude zeggen, hij

zeijde mij morgen van 't gepasseerde te zullen verwittigen.

tegens den avond quam Mr. Mahieuw de kranketrooster hier, hij

quam van Mr. van der Bijl, met wien hij de Colonies reek:

hadde nagezien, dog zij konden niet d'accord geraaken, het

verschil was wel f 600 :—
* Hij heeft aan mij voor ^ aam oude

wijn betaalt 5 Rxdrs. en voor 10 flessen wijn 10 schell. men

heeft deesen morgen weeder hooren schieten.

Vrijdag den 15ew. 's morgens betoogen lucht de wind Noor-

delijk, 't was thans geen bequaam weer om te dorschen. kort na

de middag begon de wind Z.O. te waajen, dog de lugt bleef

betrokken. men vertelt mij datter deesen morgen weeder

verscheide canonschooten aan de Caab zijn gedaan. des

namiddags ben ik na Stellenbosch gewandelt, ik geraakte bij den

Landdrost, vandaar ging ik na 't huijs van Hans Contreman,

wijders geraakte ik bij den paap Bek voor 't niewe huijs van

' De Landdrost kreeg minstens de helft van alle door hem opgelegde boeten.

2 Tas is hier verkeerd ingelicht ; er waren drie Engelse en twee Nederlandse

schepen in de Baai op dat ogenblik. (Dagreg. van 't Kasteel, 14 Jan. 1706.) 't

Slavescheepje was de Ter Aa. Volgens de brief van G. en R. aan de XVII
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much, or who did give him this authority ? If monsieur the

landdrost may exact fines after this manner, I do spy in him

anon a wealthy man. Meantime I do call to mind this proverb,

Hard rule is short rule, but the folks is more than mad so they

will pay the landdrost the fine on his demand without more ado.

Thursdaij the 14:th. Fine morning. Our people been busy

threshing this day again. They say there is five English ships,

homeward bound, lying at anchor at the Cape or in the Table Bay,

likewise that the Company's ship with slaves from Madagascar

is also come to anchor in the bay, carrying 180 slaves for the

Company, but some of these already dead. At midday come

here Mr. Appel, that told me the Company's officer, C. Hase-

winkel, was at his house. He fancied the same was sent to see

him by that Pharisee of a priest, Kalden, touching the corn that

was washed away, and with that rode home for to hear what the

officer should say, declaring to report to me to-morrow what was

passed. Toward evening come Mr. Mahieu, the sick-comforter ;

he come from Mr. van der Bijl's, with whom he had been looking

through the Colony's accounts, but they failed for to agree, being

out so much as 600 florins. He paid me for half an awm of old

wine 5 rixdollars, and for 10 bottles of wine 10 shillings. Firing

heard again this morning.

Friday the 15th. Dull morning, with northerly wind. The

weather little apt to-day for threshing. Soon after midday the

wind begun to blow S.E., but the sky held cloudy. They tell me

that this morning again there was several cannon shots fired at

the Cape. In the afternoon to walk to Stellenbosch. Put in

at the landdrost's, and from there to Hans Contreman's, and

next did light upon father Bek in face of Mahieu's new house.

(31 Maart '06), had men 205 slaven geruild, waarvan 57 op de reis omgekomen
waren.

' Vgl. hierover, boveu, bl. 88.

* De "colonie " is 't distrikt Stellenbosch. Over dit verschil in de rekening

heb ik geen biczonderheden kunnen vindcn.
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Mahii, den Landdrost was daar meede voor de deur, wij rookten

met elkanderen eenige pijpjes met smookkruijd onder 't drinken

van verscheide roemers wijn. dea avonds ben ik met den

Landdrost na mijnent gereeden, nadat we wat gepeuselt hadden

begaaven we ons ter nachtrust, ik liadde 't van geen hooren

zeggen. deesen avond ontfange een brief van Suster Tas, die

mij schrijft als dat de zaak in questie tusschen den gouverneur

en Oom Husing thans bijgelegt is, tot weederzijds genoegen, en

dat ik zulks bij mijn overkomste wel nader zoude hooren, enz.^

deesen avond is ons van Joannes Vlok, op de plaats van Oom
Husing woonende, een brave zode vis gezonden.

Satiirdag den IQcn. 's morgens tamelijk weer, met dorschen

is ons volk weeder voort gevaaren, nadat we deesen morgen

ontbeeten hadden is den Landdrost met zijn knegt na Stellen-

bosch gereeden. deesen morgen hebbe ik aan de Caab wakker

hooren schieten. op dato hebbe aan de hr, Bek wat vis gezonden,

als meede aan Mr. Mulder,^ van wien een brief neevens een

partij roode persikken terug hebbe ontfangen, hij schrijft mij

onder anderen, als dat hij met groote vernoeginge hadde verstaan,

dat de verschillen tussen den Gouvernr. en Oom Husing

teenemael afgedaan en bijgelegt zijn, indiervoegen of deselven

noojd waaren gepasseerd, 't welk hij schrijft dat men zulx te

vooren niet gedagt zoude hebben, dattet oojd daartoe zoude zijn

gekomen, en evenwel is 't waarheijd, so veranderdlijk zijn de

waereldsche zaaken, ik kan evenwel niet denken dat oom hiervan

de eerste aanzoeker is geweest, omdat hij sig altijd standvastig

heeft getoond, dog dit zij zo 't wil de tijd zal 't ons doen hooren.

tegens den avond quaamende Messrs. van der Bijl enAppel hier,

van gedagten zijnde, datze van mijn wat niews zouden hooren,

dan ik hebbe hun 't boovenstaande meedegedeelt, aangesien mij

* Tas roert hier een zaak aan, die voor een goed verstaan van de verhouding

tussen Husing en de Gouverneur van 't grootste gewicht is. Vroeger de grootste

vrienden, hadden de twee ruzie gekregen, omdat (zo beweerden Husing en Tas),

van der Stel z6 veel eiste van Husing, bij -wijze van douceurs en vereriugen,

dat deze het niet langer kon volhouden met giften en gescheuken te geven.

(Contra Deductic, bl. 41,) Na euige tijd met Husing in onmin gelcefd te hebben
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The landdrost also there before the door, and we to smoke a pipe

or two together, and drain a rummer or two of wine. In the

evening to ride to my place with the landdrost, and there a

mouthful of food, and so to rest. But Lord ! 'twas not of

hearsay that I had it ! Received a letter from my sister Tas

this evening, that writes me how the affair in question betwixt

the Governor and my uncle Husing is now, to their mutual

content, accommodated, and when I was come over I should

hear a more particular relation, etc. This evening Joannes Vlok,

that lives upon my uncle Husing's farm, hath sent us a fine

string of fish.

Saturdaij the IGtJt. Fair morning. Our people threshing

again. After breakfast this morning, the landdrost, with his

man, to ride to Stellenbosch. This morning did hear brisk firing

at the Cape. Sent to-day some fish to Mr. Bek, as also to

Mr. Mulder, of whom I had a letter with some red peaches in

return. He writes me, among the rest, that he did understand,

to his great contentment, that the differences between the

Governor and my uncle Husing was wholly removed and put

away, in such kind as they had never been, the which he do

write that no man could have apprehended heretofore that such

should ever come to pass. But none the less is it the truth, so

changeful are this world's occasions. Yet can I not conceive that

uncle hath in this been the first mover, for that he hath ever

approved himself steadfast. But be this as it will, time shall

make all plain. Toward evening come Mr. van der Bijl and

Mr. Appel, thinking to hear news of me, so as I did acquaint

them with the above, there being none other news writ to me.

en hem zo veel kwaad als liij maar kon gedaan te hebben, scbijnt nii do Gouver-

neur bang te worden. Hij weet, dat Husing hem reeds verklaagd hceft bij de

Bewindhebbers, en hem nog vijandig geziud is. Nu doet hij pogingen om weer

goeio vrienden te worden. Hoc de zaak zich verder afwikkclt, vortclt Tas ons, al

naarmate hij zelf hierover ingelicht wordt.

^ Bedoeld wordt waarschijnlik Johannes Mulder, gewczeu Landdrost, tans

vrijburger en ouderling te Stellenbosch.
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geen ander niews is gesehreeveii. na dat de Messrs. hier eenigen

tijd geweest waaren zijnze vertrokken. Laat in den avond quam

den Landdrost met de gecommiteerdens hier, zij bleven hier ten

eefccn, nadat men een wijl gekeuvelt hadde, begaf men zig ten

nachtrust.

Zondag den lien, 's morgens warm weer, deesen morgen

vroeg is den Landdrost neevens de gecommitts. na Stellenbosch

gereeden, ondertussen ben ik na 't huijs van Mr. van der Bijl

gestapt, om met Mr, van der Heiden te spreeken, en te vernee-

men op wat wijse Oom Husing met den Gouverneur vereenigt

was. hij verhaalde mij dan ala dat Oom Husing door de tweede

Persoon,^ en de geveinsde tempelman Kalden verscheide maalen

was aangezogt om bij den Gouverneur te koomen, enz. dat hij

hierop eijndehjk na 't Casteel was gegaan, en in 't huijs van den

Gouverneur koomende, liet den Gouvernr. hem in een kamer

koomen, daar Elsevier en de Paap ook waaren. toen Oom Husing

in de kamer was, bonsde de Gouvernr. de deur toe, en zeide

teegens oom, ik hebbe deese twe vrunden aan u gesonden, om van

een verdrag tussen ons te spreeken, en so als zij met u afge-

sprooken hebben, daar meede ben ik tevreeden, 'tgeen mij geen

wonder doet, want oom Husing aan den gouvernr. zoude geeven,

't geen hij reeds voldaan heeft, 3000 schaapen en twe slaaven,

hierop zoude den gouvernr. Oom een glas met Rijnse vogt hebben

toegebragt en daar bij gevoegd : alle questie dood en te niet, en

met een tweede glas dronk hij met hem een dronk van vrund-

schap, hier op is Oom gaan stappen. mijns bedunkens heeft Oom
hier aan een zeer dwaase daad gedaan, omdat hij den Gouverneur

niets ter wereld hadde behoeven te geeven, want onder Gods

zeegen zal denselven niet lang meer gouvernr. weesen, daar en

booven houd den gouvernr. nog over de tien duijsend gls. dien

hij op verscheijde tijden van Oom heeft ontfangen, dog het ergste

van alien is, dat Oom door dit bedrijf t'eenemaal in den haat

van de gemeene man raakt van wien hij voor deesen is gepreesen,

daar bij komt nog, als dat den Gouvernr. voor wijnig daagen

• Hier wordt bedoeld Samuel Elsevier.
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The gentlemen staid here a Httle time, and then took leave, and

late in the evening come the landdrost with the commissioners,

and staid and made their supper here, and conversed a while,

and so to rest.

Sunday the 11th. Warm morning. This morning early the

landdrost with the commissioners to ride to Stellenbosch, and

I meantime to make a step to Mr. van der Bijl's, to speak with

Mr. van der Heijden, and to learn after what manner my uncle

Husing was come together with the Governor. The same re-

hearsed accordingly how the Secunde, with the priest Kalden, that

old serpent, had different times solicited my uncle Husing for to

wait upon the Governor, etc., so as at the last he did proceed to

the Castle, and being come in at the Governor his house, the

Governor bid bring him to a chamber, where was also Elsevier

and his holiness. When my uncle Husing was come within the

apartment, the Governor did flounce the door to, and said to

my uncle : I did send these two friends to you for to speak of a

composition between us, and as they have concluded with you,

with these terms I am content ; at the which I do nothing

marvel, for my uncle was to give the Governor—and this he hath

already discharged—3000 sheep and 2 slaves. Hereupon the

Governor, they say, did toast my uncle in a glass of Rhenish,

with the words. All question dead and done with, and with a

second glass he drunk with him a loving cup, and so my uncle

parted. Methinks that uncle herewith hath done a passing

foolish thing, considering he was not called upon for to give the

Governor anything on earth, for under God's blessing the same

shall not be Governor much longer ; over and above this, the

Governor do still keep hold upon over 10,000 florins, the which at

different times he hath had of uncle
;

yet is this the worst of all,

that my uncle with this behaviour do at once contract the hatred

of the common folk, of whom he was aforetime cried up. There

is this besides, that some days ago the Governor did allege, or
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gezegt of liever onder de menseu uijtgestroojd heeffc, dat Oom
Husing de eenige oorsaak is van 'fc quaad aan de Caab, en dat de

menschen zijn huijs aan de Caab bij nagt behoorden onder de

voet te rukkcn, en hem dood te slaan, waar uijt men genoeg kan

oordeelen, wat voor een vervloekt vals hart dien Tnrh (sdturk

meen ik) Oom toedraagt, weshalven ik van gevoelen ben dat

deese Nieuwgemaakte vrundschap met den gouvernr. Oom
qualijk zal bekoomen, de tijd zal alles uijtduijden, mijns oordeels

is deese gemaakte vriinschap niet anders als een Judas kus, die

op een verradersche moer legt.^ des voormiddags ben ik met

Zuster Barbara na Stellenbosch gereeden om te kerk te gaan, de

Paap nam zijn text uijt de voorseggingen van Haggai, Cap. 2,

vers, 8. Hij talmde seer droevig en bleef er verscheide maalen

bijna in steeken, na 't eijndigen der predicatie ben ik nevens Mr.

van der Heiden voor de kanssel gedagvaart om ons te laaten

bevestigen van der Heiden tot ouderHng en ik als diaken, toen 't

formulier ons voorgeleezen was en wij daarop hadden geantwoord

quam de paap van de cancel afstappen en wenschte ons bij

hanttasting veel heil en zeegen in onse aan te vangen dienst.

deese zaak meet ik bekennen dat mij seer klugtig voorquam,

aangezien ik zulks noojd meer hebbe gezien. na 't eindigen der

godsdienst zijnwe met elkanderen na huijs geslentert, ten vijf

uuren 's namiddags ben ik heen en weer na Mr. van der Bijl

gewandelt, na een wijnig tijds daar geweest te zijn quam Mr. du

Free ook daar, alsmeede de twe gecommitts. met wien tegen den

avond t' mijnen huijse ben gegaan, dewelke nevens Mr. du Free

des avonds hier bleeven eeten, na den eeten geraakten we aan 't

keuvelen, dat over middernagt quam te duuren, toen begaaven

we ons eijndelijk ter nagtrust.

Maandafj den 18en. 's morgens warm weer. deesen morgen

na dat we ontbeeten hadden zijn de Messrs. gecommitteerdens

na Stellenbosch gewandelt, ook is Mr. du Free te paard heen

gereeden. des namiddags ben ik na Stellenbosch gereeden om in

^ Deze merkwaardige geschiedenis zou men niet zonder bevestiging van elders

willen aannemen. Dat het echter geen verdichtael is, be\Yijzen de dokumeuten
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rather did have it given out among the people, that my uncle

Husing is the one occasion of the mischief at the Cape, and that

they should pull do\Yn his house at the Cape by night, and slay

him, from the which one may sufficiently conclude how damnable

treacherous at his heart that Russian— I mean ruffian— is toward

my uncle ; wherefore I do apprehend that this new-baked

friendship with the Governor shall stand my uncle in evil stead.

Time shall discover all. In my judgment, this friendship that

is patched up is nought other than a Judas kiss, and under-

neath a very bog for treacherousness. In the forenoon rid to

Stellenbosch with my sister Barbara for to go to church. His

holiness did take his text from the prophecies of Haggai, chapter

2, verse 8, but pitiful dreary, and different times come near to

stick. Preaching over, Mr. van der Heijden and I was summonsed

before the pulpit for to have us ordained, Mr. van der Heijden for

elder, and I for deacon. After the charge was read over to us,

and we had made response thereto, his holiness to step down

from the pulpit, and took us by the hand, and did wish us much

health and blessing in the service we was newly entered upon.

This passage I must confess I did find no little droll, considering

I have never seen the like before. After the close of service to

walk home together at our ease, and at five in the afternoon to and

again to Mr. van der Bijl's, and there a little time, and then come

Mr. du Free also, likewise the two commissioners, with whom
toward evening I to my house ; the same, together with Mr.

du Free, staid and made supper with us in the evening, and after

supper we fell to discourse, and so continued till past midnight,

and then to bed at last.

Monday tJie IStJi. Warm morning. This morning, after we

was broken fast, the commissioners to walk to Stellenbosch, also

Mr. du Free ridden off on horseback. In the afternoon to ride

to Stellenbosch, for to appear at the church session bleating. All

in 't Kaapse Archief. Husing heeft werkelik die 3000 schapcu aan van der Stel

moeton geven tezamen met twee van zijn beste slavcn, als hoeders. Zie de
verklaring van PZlscvier en Kaldeu, met de anderc stukkeu, Mimiiit Jtistiticle

Atlcstatieboek, 1708.
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de kerken geraasvergadering te verscheijnen, alle de leeden

waren complect, en den Kespectiven Landdrost was daar present

als Commissaris van de Reek: op te neemen. nadat de reek

:

was nagesien, begon de preekmaker de zaak van Mr. van der Bijl ^

ter baan te brengen, en stelden voor dat de diakonen zulks

moesten invorderen, ondertussen zag hij mij seer vinnig aan,

'twelk ik niet konde verdraagen, maar begon hierop te antwoorden

so goed als ik konde, ik seijde dan teegens den preeker, dat ik

van die zaak hadde gedagt datse al voor lang aan een roestige

spijker was opgeliangen geweest, dattet mijns bedunkens een

schurfde zaak was, waarmeede ik mijn noojd wilde moejen, en

dat het mij vreemd dagt dat de voorige diakonen die zaak niet

hadden uijtgevoerd, en diergelijke reedenen meer, hier op

wierde de kranketrooster Mahu geroepen, die op een hoogdroevige

wijs zeer veelspreekend of talmagtig begon te kallen, zodaanig

dat ik van hem aan te hooren hard begon te zweeten. na veel

talmens over en weer, besloot de paap alle de leeden hun gevoelen

af te vraagen, Mr. Grevenbroek was de eerste die zeer wel sprak

en zodanigen taal voerde, die van alle de Leeden wierde toege-

stemt, 't geen hij zeijde liep hier op uijt, dat de diakonen him

behoorl(ijk) debvoir in deese zaak hadden aangewend, dat het

vonnis door hen geobtineerd in handen van de boode was

gegeven door ordre van den Gouvernr., dat men 't hier bij zoude

laaten berusten, en dat de diakonen desweegen noojd aanspraake-

lijk zouden zijn, dit wierde opgesteld, en in 't resolutie boek

gebragt, en door alle de Leeden onderteekent, voorts wierde de

reekeninge ook geslooten ende geteekent, in al dit disputeeren

over en weer heeft den Landdrost wijnig of niets gesprooken,

maar hij nam een stuk papier in sijn hand met een potloot

pennetje en schreef een wijl so hard als hij konde, ondertussen

trokken alle de leeden een Lijn, Mr. Mulder schertste niet wijnig

met deese zaak, en gaf de paap braave streken. nadat alles

verrigt was, dronk men nog eenige roemers wijn. toen nam ik

mijn afscheid en ben na huijs gestapt. Mr. van der Heiden is

mij met de Landdrost en de gecommitts. gevolgt. Zij reeden na
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the members complete, and the landdrost there present with the

rest as commissioner for the inspecting the accounts. After the

accounts was examined, the man of sermons begun for to move

the matter of Mr. van der Bijl, and did propound the deacons

must recover the same, and did eye me mighty sharp the while,

the which I could not stomach, but begun to make answer as

best I could, and did tell the preacher that touching that matter

I had understood it was long since suspended from a rusty nail,

that to my way of thinking it was a poxy business, with the

which I would have nought to do, and that I was amazed

the previous deacons had not discharged the affair, and suchlike

considerations more. Hereupon Mahieu the sick-comforter was

given the word, and begun to hold forth extreme diffuse and

tedious, so mighty melancholy as I begun to sweat for very hear-

ing of him. After a deal of windy talk both ways, his reverence

resolved for to ask each member his mind ; Mr. Greevenbroek

come the first, that did speak mighty well, and to such intention

as was approved of all the members, what he said coming to this,

that the deacons in this matter had discharged their proper duty,

that the judgment obtained by the same was put into the hands

of the officer by the Governor his order, that the business should

be left at this, and that in respect of the same the deacons should

be no more accountable. This was drawn in due form, and

entered in the minutes book, and subscribed by all members.

Then the accounts closed and signed also. During all this

disputation this way and the other, the landdrost did say little or

nought, but took a piece of paper in his hand, with a lead pencil,

and writ for a time as hard as over he was able, and meantime all

the members drawing the one line, Mr. Mulder making not

a little mirth with the business, and dealing his holiness some

shrewd knocks. After that all was ordered, we drunk a few

rummers of wine upon top, and then I took my leave and made

my way home, Mr. van der Heijden following with the landdrost

* Omtrent deze "zaak" hob ik geen biezonderliedou kunuou vindou. De
dokumcnteu zijn iiiet te vindeii.
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't huijs van Mr. van dor Bijl, daarse deesen nagt zijn gebleven.

Met dorsschen is ons volk op dato bezig geweest.

Dingsdag den 19en. 's morgens tamelijk weer. deesen

morgen quam Mr. van der Heiden hier, die mij vertelde datse

gisteren avond den Landdrost wat hadden gefopt, sodanig dat

hij seer quaad was geworden, en gevraagt hadde of se van hem

een bullebak maakten, ondertussen ging hij sender spreeken na

sijn slaapplaats, en deesen morgen vroeg was hij zonder te

spreeken vertrokken, nu sal de man sijn Papa wat te vertellen

hebben. wie weet wat een Spaans huijs datter wel zal leggen

als Papa alle deese fraaijigheden ter ooren koomen. ik ben met

Mr. van der Heiden na 't huijs van Mr. van der Bijl geslentert, na

dat we aldaar wat ontbeeten hadden, ben ik met de Gecommitts.

na huijs gestapt, deselve gingen met elkanderen na Stellenbosch,

heeden hebbe aan een Slaaf van Com Husing verschooten voor

maalloon tot 10 mudd. koorn f 5'11 :— . met dorsschen is ons

volk op dato bezig geweest, als meede met koorn schoon te

maaken.

Woensdag den 20en. 's morgens stil warm weer, met dors-

schen is ons volk weeder besig geweest. met een van 0. Husings

wagens van Meerlust hebben we eenige gi'oente ontfangen.

Donderdag den 21en. 's morgens tamelijk weer, deesen

morgen zijn ze 't onsent met dorsschen weeder beesig geweest.

op dato ben ik met de Messrs. van der Bijl, van der Heiden en

Appel en Mr. Douwe ^ na Drakenstein gereeden, op de post van

Mr. van de Bijl koomende hebben we een wijnigje gegeeten,

toen zijn we voort gereeden na Mr. du Pree, alwaar we 't

middagmaal hielden, vandaar reeden we na Jacobz van Nas,

denselven was niet 't huijs, wij dronken met de vrouw eenige

koppjes thee, ondertussen gaf de vrouw volgens afspraak

van Mr. van der Heiden een verklaaring van Mr. Duplesis

wegens de slaaf die door de Jonker sijn volk was geslaagen.^

I Waarschijnlik Douwe Frederiksz., die bij Husing aan 'tRonde Bosjewoonde

(vgl, Contra-Ded., bl. 178). Daze tocht heeft weer ten doel 't zoeken naar getui-

genis tegen de Gouverneur.
- Frans van der Stel, broer van de Gouverneur, wordt in 't Klachtschrift
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and the commissioners. They rode to Mr. van der Bijl's, where

they lay the night. This day our folk been busy threshing.

Tuesday the 19th. Fair morning. This morning come Mr.

van der Heijden here, and did recount to me how last night

they did something play the rogue with the landdrost, so as he

was fair grown mad, and did demand if they would make a fool of

him, and with that got him to bed without a word, and so early

this morning without a word departed. Now shall my gentleman

have something for to tell father. Who knows the happy family

we be like to prove, so all these pretty doings come to father's

ears ! Sauntered over with Mr. van der Heijden to Mr. van der

Bijl's, and there eat breakfast; then home with the commis-

sioners, they going on to Stellenbosch in company. Advanced

this day to a slave of my uncle Husing's for mill-money for

10 muids of grain, f.5 : 11 : — . Our people busy threshing

to-day, also cleaning corn.

Wednesday the 20th. Still morning, and warm. Our folk

threshing again. Received some vegetables by one of my uncle's

wagons from Meerlust.

Thursday the 21st. Fair morning. Busy threshing at our

place this morning again. To ride to Drakenstein to-day with

Messrs. van der Bijl, van der Heijden, Appel, and Douwe. Being

come to Mr. van der Bijl his station, we eat a mouthful there,

and so rode forward to Mr. du Pree's, where we made dinner.

From there to ride to Jacob van Nas's. Himself from home,

but we to drink with his wife a dish or two of tea, the woman
meanwhile, by covenant with Mr. van der Heijden, handing

over a deposition of Mr. du Plessis, touching the slave was mis-

handled by the Jonker's folk. Setting forward again, we took the

" een Pest voor de Kaap " genoemd, " die met vermaak de Vrijburgers koint te

plagen."
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wij namen ons rijs weecler aan en reeden het pad na Mr. Mulder,^

een droevig pad. wij gingeu alle met elkanderen te voet behalven

den voerman. ik moet bekennen noojd hollebolliger weg gezien

te hebben. wij kwamen teegen den avond 't huijs.

Vrijdag den 22e«. 's morgens goed weer. met dorsschen is

men nog bezig geweest, deesen morgen ben ik been en weer bij

Mr. van der Bijl geweest. na dat ik een wijnig tijds had 't huijs

geweest quam broer Louw te paard hier, des namiddags gingen

we na 't huijs van Mr. van der Bijl, alwaar we braaf aan 't

keuvelen geraakten, wij resolveerden met elkanderen om op

morgen Mr. Pretorius te gaan besoeken. teegens den avond zijn

we met elkanderen na huis geslentert. Mr. Gilliam du Toit

bragt mij tijding als dat hij een brief van zijn broer hadde

gekreegen, datter op Zondag aanstaande een heele partij franschen

aan de post van Mr. van der Bijl op Drakenstein zouden

koomen, en dat ik derwaarts moest vertrekken. hier op is de

man weeder na sijn huijs gereeden. deesen avond is er een

zoon van Mr. Matthijs Greef genaamt Jochem verdronken.

Saturdag den 23en. 's morgens warm weer. deesen morgen

ben ik in geselschap met broer Louw, Mr. Grevenbroek en van

der Bijl na 't huijs van Mr. Pretorius gereeden, daar komende

was de man weeder moojtjes.^ wij hielden er 't middagmaal. des

namiddags quam Mr. Appel ook daar met wien ik afsprak om op

morgen met hem na Drakenstein te rijden, 't welk hij aannam. hij

vertelde mij dat Moeij Husing en Suster Tas op Meerlust waaren,

hierop ben ik met Mr. Grevenbroek derwaards gereeden, ik hebbe

de vrunden verwellekomt, wij geraakten met elkanderen aan 't

praaten, over 't vereenigen van de gouvernr. en Oom weegens

't bewuste Contrakt, dog Oom zoude 't alien tijden toonen, dat

hij de gemeene zaak voorstond, en na deesen noojd bij den Gou-

vernr. verkeeren. na 't rooken van een pijp tabak a twe ben ik

met Mr. Greevenbroek voort gereeden na Mr. van der Heiden,

alwaar wij onse twe rijsbroeders Mr. van der Bijl en broer Louw

vonden, wij geraakten daar wakker aan 't keuvelen en aan 't

' Hier Avordt waarschijnlik bedoeld Hendrik Muller (van Basel), die woonde
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path to Mr. Mulder's, a scurvy path, our whole company walking

afoot, save only the driver. I must confess I never yet clapt eyes

upon a road more topsy-turvy. Reached home toward evening.

Friday the 22ind. Fine morning. Still busy threshing. This

morning to Mr. van der Bijl's, to and again. A little while at

home, and then come brother Louw on horseback, and in the

afternoon we to Mr. van der Bijl's, and there fell to brisk dis-

course, and did resolve with one another for to visit Mr. Pretorius

on the morrow, and so toward evening home in company.

Mr. Gilliam du Toit have brought me word that he hath had a

letter of his brother, how that the coming Sunday there should

a whole company of Frenchmen put in at Mr. van der Bijl his

post at Drakenstein, and that I must be up and thither away.

With this the man ridden home again. This evening a son of

Mr. Matthijs Greef drowned, Jochem by name.

Saturday the ^Srd. Warm morning. To ride this morning

in company with brother Louw, Mr. Greevenbroek, and Mr. van

der Bijl to Mr. Pretorius his house. Arrived there, the man
again in humour. We eat dinner there. In the afternoon come

Mr. Appel also thither, with whom I did engage for to ride

with him to Drakenstein next day, to the which he did consent.

He told me my aunt Husing and my sister Tas was at Meerlust,

whereupon with Mr. Greevenbroek I did ride thither, and bid my
friends welcome, and we to fall to discourse among us touching the

coming together of my uncle and the Governor in respect of

the said contract, but I do apprehend that at all seasons my
uncle shall discover he hath maintained the common cause, nor

ever from this time forth shall consort with the Governor. After

a pipe or two of tobacco, I to ride forward with Mr. Greevenbroek

to Mr. van der Heijden's, where we did find our two travelling

companions, Mr. van der Bijl and my brother Louw, and there

fell to brisk discourse and carousal, not forgetting the weed

in de Olifantshoek, op do plaats " Keerweder " destijds op de grens, en in een

zeer woeste streek gelogen. Zie de Kaarfc.

- Pretorius was bang geworden ; hij had reeds getekend en scheen nu terug te

willen krabbelen. (Zie Contra-Ded., bl. 33 vvg.)
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Beekeren, het smookkruijd wierde niet vergeeten, 't was ruijm

acht uuren toen we vandaar vertrokken. wij hadden op weg

vrij wat vermaak met Mr. Greevenbroek. nadat we een stuk

weegs verbij 't huijs van Arnoud waaren, ontmoete ons Kees de

Vinkevanger, de man was braaf vol, hij reed voort. kort hier na

quamen ons te ontmoeten broer J. van Brakel en Claas van de

Westhuijsen die meede een lading bij haar hadden, en ons ver-

telden dat se bij Jan Elbertsz qualijk waaren onthaald,^ toen

reed broer Louw en Klaas, Kees agter na en bragten hem weeder

terug. hierop reeden we met elkanderen voort en quamen aan

't huijs van Moeder Elberts, wij dronken aldaar twe roemers

zuure wijn, toen steegen we na wat keuvelens weeder te paard,

en reeden na Mr. van der Bijl, op welke plaats Kees sijn nagtrust

wilde neemen, de andere vrunden reeden met mij na huijs.

nadat we wat gegeeten en eens herom gedronken hadden, be-

gaaven we ons ter nachtrust. wij vonden Reinier van den

Zande^ t' onsen huijse.

Zoridag den 24e». 's morgens warm weer, nadat ik deesen

morgen met de vrunden wat ontbeeten had, hebbe ik na 't

neemen van afscheid mijne rijse na Drakenstein met Mr. Appel

voortgeset, wij quaamen 's voormiddags aan de plaats van Mr.

van der Bijl, nadat we aldaar een poos geweest waaren, quaamen

meer als twintig mannen te paard aanrijden, ik hebbe toen

de mensen, die wat goeds in den zin hadden, bij elkanderen

waren, een predicatie voorgeleesen, daarse alle amen op sei-

.
, u ti. den.^ voorts verklaarden zii dat den so^enaam-

Appel neeft o-p J o
dato A aam wijn (Jen preeker Bek op heeden zo goedeu predicatie
gehad.zijnde nu
3 half aamen niet hadde gedaau, want hij hadde alweer niet

ge ee
. geleeraard, maar een predicatie door den voor-

leezer laaten leesen, en daar op hadde hij 's Heeren Avondmael

uijtgedeelt, slegte tijdingen en droevige zaaken. ik hebbe de

franse niet wijnig over de paap hooren klaagen. nadat ik mijn

zaaken met de franschen hadde verrigt, zijn ze na beleefdelijk

' Weer in verband met 't Klachtschrift. Elberts heeft echter later getekend.
" Vrijburger aan de Kaap, tekende 't Klachtschrift.
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neither. A good eight o' the clock when we parted thence. Great

mirth upon the way with Mr. Greevenbroek. A Httle way

past Arnoud's there met with us Kees fowler; the man was

blissful drunk, and rode forward. By and by there come

across us my brother Jan van Brakel and Claas van de West-

huijzen, that was likewise well loaded up, and told us they had

had an uncivil reception at Jan Elbertsz'. Then brother Louw

and Claas to ride after Kees, and fetch him back again, and so

to ride forward in company, and come to Mrs. Elberts', where

we drunk two rummers of sour wine, and so after some discourse

took horse again, and rode to Mr. van der Bijl's, where Kees was

fain to lodge the night. The others of the company rode home

with me. After some provender and one round of the glass we

betook us to rest. We found at our house Reinier van den

Zande.

Sunday the ^Uli. Warm morning. Eat breakfast with my

friends this morning, and then took leave, and so set forward

with Mr. Appel on my road to Drakenstein. In r^i^jg ^g,, ^ppd

the forenoon we come to Mr. van der Bill his i^athJiad ^ awm
"

of wine, making
farm, and was tarried there a little space, when up in all three

rode more than twenty men on horseback. When •*

there was come together all the folk that was right-minded, I did

read out a sermon, to the which they did every man say. Amen,

and did further aver that not the so-called preacher Bek had

that day made so rare a sermon, for that once again he had not

preached, but had gotten the clerk for to read a sermon out, and

thereafter had dispensed the Lord's Supper ; ill news and a sorry

business. I did hear the Frenchmen make no small complaint

of his holiness. After that I had dispatched my business with

the Frenchmen, they took a courteous leave of me, and did thank

' Dit was natuurlik 't Klachtschrift. De Fransen hebbcu ook bij die gele-

genheid getekend. (Vgl. luterrog. van Tas, C.P.S., 1706.)
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afscheid genoomen en mij ten hoogsten bedankt te hebben, ver-

trokken. Zij waaren alle goeds moeds en wel in haar schik,

nadat zij vertrokken waaren, ben ik met mijn rijsbroeder Appel

ook weeder na huijs gerolt, wij quaamen ruim ^ uur bij zon 't

huijs. mijn vrouw was neevens onse Jan met seere oogen

gequelt tot mijn leedweezen.

Maandag den '25en. 's morgens warm weer. met dorsschen

en koorn schoon te maaken is ons volk op dato weder bezig

geweest. deesen namiddag is de zoon van Matthijs Greef ge-

naamd Jochem begraaven, onse knegt Jacob is eene der dragers

geweest, ik ben van meening geweest om meede ter begraave te

gaan, dog ik ben niet genoodigt, 't welk een verzuijm van de

kromme koster is, die Lubbert heeft de meeste mensen niet

genoodigt, en om mij en mijn vrouw te versoeken heeft die

kruk expresse ordre gehad.

Dingsdag den 26e/i. 's morgens aangenaam weer. met dor-

schen en koorn schoon te maaken is op dato weeder 't werk

geweest. ik ben deesen morgen aan 't huijs van Mr. van der

Bijl geweest, hij was op Zondag na de Caab gereeden met Mr.

van der Heiden en Mr. Hans Contreman, Juffr. van der Bijl was

ook met zeere oogen gequeld,^ op heeden hebbe ik een bf. aan

Mr. Mulder gezonden en hem verzogt om een wijnig oogwaater,

't welk hij mij heeft toegestuurt.

Woonsdag den 27en. 's morgens goed weer, met dorsschen en

koorn schoon te maaken is weeder voortgevaaren, des voormiddags

quaamen t' onsen huijse Moeij Husing, Suster Tas en Mietje, zij

verhaalden ons verscheide gevallen. teegens den avond zijn ze met

elkanderen weer na Meerlust vertrokken. Heeden isser na Koert

Helm gezogt, om voor ons een vragt koorn na de Caab te rijden.

Donderdag den 28e?i. 's morgens tamelijk weer. met dorsschen

en koorn schoon te maaken is weer voortgang gemaakt. des

morgens quam Mr. van der Bijl hier, hij leeverde mij een briefje

over dat niet misselijk was,^ hij bragt mij ook verscheijde

groetenissen van de Caabse vrinden, hier op is hij vertrokken.

des voormiddags ben ik na Stellenbosch gewandelt, om Hans de
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me mightily, and so went their way. They was all in good

heart and tune. They being parted, my fellow Appel and I

to roll home again likewise, whither we come a good half-hour

before the sun was set. My wife and our son Jan to my distress

both suffering with sore eyes.

Monday the 25th. Warm morning. Our people busy again

this day threshing and cleaning of corn. This afternoon was

buried Jochem, Matthijs Greef his son, our man Jacob being

one of the bearers. Was minded to attend the burying myself,

but was not bidden, the which is an overlook of our crooked

sawney of a sexton, that hath not bidden the gross of the people,

yet did have express direction, the blockhead, for to desire me

and my wife.

Tuesday the 26th. Pleasant morning. Threshing and clean-

ing of corn still the order for the day. This morning at Mr. van

der Bijl's, that on Sunday was ridden to the Cape with Mr. van

der Heijden and Mr. Hans Contreman. Mrs. van der Bijl also

suffering from sore eyes. Writ to Mr. Mulder to-day, and

begged of him a little eyewash, the which he have sent me.

Wednesday the 21th. Fine morning. Still at work threshing

and cleaning of corn. In the forenoon come to us my aunt

Husing, my sister Tas, and Mietje, that had various occasions

for to tell us of, and so toward evening parted again in company

for Meerlust. Made shift to-day to find Koert Helm, for to

carry for us to the Cape a load of grain.

Thursday the 28th. Fair morning. Progress again threshing

and cleaning corn. In the morning come Mr. van der Bijl, and

hand me over a letter proved not amiss ; also conveyed to me
divers greetings from our friends at the Cape, and so departed.

In the forenoon to walk to Stellenbosch, for to speak with Hans

' Deze kwaal was, volgena Kolbe, zeer algomeen.
- Staat ook in verband met de samenzwering.
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Smit te spreeken. verbij 't hiiijs van Mahieu gaande zag ik daar

zitten de wede. van Loon, dat grootse leppige^ wijf. aan

't huijs van Mr. Contreman komende, deede ik hem mijn bood-

schap, toen rookten we een pijpje tabak, onderwijl reed de paap

Bek, geadsisteert met den Landdrost en de scheele Yerzeil daar

voorbij, zij quamen van de plaats van Elsevier, kort hier na ben

ik weeder na huijs gestapt, ik vond t' mijnen huise Mr. Daniel

Hugot, 't welk mij na den zin was, hier op liet ik Mr. Hans

Contreman roepen, ten eijnde om met hun beiden een briefje te

teekenen.^ na den eeten quam Hans Contreman hier, zo dat

deese zaak wierde verrigt, na 't drinken van eenige glaasjes

wijn, en 't verbranden van eenige pijpjes met smookkruijd, zijn

de Messrs. vertrokken. teegen den avond zijn door mij twe

vragten meel zijnde 20 m. aan Claas Meiboom gezonden, alsmeede

10 mudde tarwe en 20 mud: rogge aan de Compe. deesen avond

quam Mr. Verzeil hier om de aanstaande nagt zijn verblijf hier

te neemen, hij verhaalde mij dat den Landdrost na Hottentots

Holland was gereeden, om den Gouvernr. van sijn verrigtinge

verslag te doen. na dat we wat gegeeten en gedronken hadden,

quam den Landdrost hier met een zijuer oppassers, hij sette zig

aan tafel om een wijnig te eeten en te drinken, ondertussen was

hij seer stil en sprak niet. men versogt hem hier te blijven, dan

hij sloeg zulx af, zeggende dat hij aan Stellenbosch moeste

weesen, hier op is hij weg gereeden, bon vojage.

Vrijdag den 29c. S'morgens warm weer, ons volk is met

Coorn schoon te maken thans bezig geweest, ook is de resteerende

rogge gemeeten, en op solder gebraagt (sic), in 't geheel is er aan

rogge geweest 34^ mudd :
^ deese morgan na dat we ontbeeten

hadden, heeft den Landdrost voor Verzijl een paard gesonden,

om bij hem aan Stellenbosch te koomen waar op 't mannetie te

paard is gesteegen en derwaards gereeden. Verzijl vertelde mij

als dat hij nevens den Landdrost bij den 2e: persoon Elsevier

* Lebbige ?

* Daniel Hugo, Franse vluchteling en voorvader van 't geslacht van die naam,

was vrij-smid te Stellenbosch, eveuals Hans Conterman. Het briefje, dat ze voor
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smith. Passing Mahieu his house, saw sitting there the widow

van Loon, superciHous, sour-stomached slut. Coming to Mr.

Contreman's, I first did serve my message, and then we smoked

a pipe, and meantime father Bek rode by, with the landdrost

in his train, and the cross-eyed Verzeil, being come from Elsevier's

place. Presently having made a step home again, I did find

at my house Mr. Daniel Hugot, the which did fall pat, and with

this I sent for to desire Mr. Hans Contreman, in order to their

signing some small instrument in company. After dinner come

Hans Contreman, so as this affair was duly execute, and then to

drink a cup or two of wine and smoke a pipe or two of tobacco,

and so the gentlemen away. Toward evening dispatched two

loads of meal, being 20 muids, to Claas Meiboom, also 10 muids

of wheat, and 20 muids of rye for the Company. This evening

come Mr. Verzeil, for to lie here the coming night ; he told me
the landdrost was ridden off to Hottentots Holland for to make

report unto the Governor of his effectments. After that we had

eat and drunk, there come the landdrost with one of his mermi-

dons, and took his seat at table for a morsel and a sup, but

mighty quiet the while, and would not speak. We desired him

to lodge here, but he denied us, saying he must be at Stellen-

bosch, and so rode off. Boii voyage

!

Friday the 29<//. Warm morning. Our people been Inisy

cleaning corn, also the rest of the rye weighed and stored in the

loft, 34^- muids of rye in all. This morning, after we was

breakfasted, the landdrost sent a horse for Verzijl, for to come to

him to Stellenbosch, upon the which my small gentleman did get

to horse, and rode oft" thither. Yerzijl did tell me how that with

the landdrost he was visited the Secunde, Elsevier, for to make him

Tas tekonden, was hoogst waarscbijnlik een verklaring, dat ze geen ijzerwerk

aan de Gouvcrneur gelcverd haddou. (Vgl. benedeu onder 18 Feb.)

^ In de officiijlo opgaaf aan de gecommitteerdeu (vgl. noot bl. 9G) vcrklaart Tas

dat bij 15 mud rogge gewonncn bceft. Volgens erkend gobruik, mocht bij, wat

bij voor eigen gebruik, als zaad, enz., nodig zou bebben, aftrokken ; maar zelfs

wanneer bij dit gedaan bad, zou 't overschot, waarvau de tiendeu afgegeveu

moesten worden, zeker meer dan 15 mud geweest zijn.
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was geweest, om een verliaal van hun wedervaren in de opnee-

minge, aan hem mede te deelen/ onder anderen zoude den

Landdrost over 'fc slegt opgeeven geklaagt hebben zoo wegens 't

Coorn als 't vee, de tweede zoude hierop gezegt hebben, dat men
een pagt op de tiende behoorde te stellen, wijders dat men de

boeren op andere Jaren 't slegt opgeeven wel zoude beletten, met

verschijde gecommitts : wel 16 of meer na hun te zenden, om 't

vee en de gerven te tellen, mij dunkt dit een seer Lompe taal te

zijn, niet sonder oukunde en quaadaardigheijd van die vent

uijtgelapt, die Messrs. hebben 't goed zeggen, aangesien haar

swaard aan bijde sijden snijd, en datse in alles de voorrang

hebben, 't zij in leeveren van wijnen of graanen, daar en boven

konnenze veel beeterkoop boeren als anderen, ook veel beeter

timmeren, hout halen ze uijt de bosschen soo veel alsse benodigt

zijn, isser vaderlands Timmerhout in 't Casteel, die Messrs. gaan

met het beste been, ijserwerk trekken se uijt Comps: winkel, met

een woord sij genieten all wat se begeeren, en nog zijn ze met

een vervloekte nijd en haat tegens de vrij burgers ingenomen,

die zoo verre gaat, dat se derselver uijtterste bederv, en

ondergang zoeken, ten minsten 't word er op toegelegt, om de

Inwoonders arm te maken, en in armoede te houden, terwijl zij

haar voile kragten inspannen, om hare zakken te vullen, dog

men mag hoopen, de goede God zal den Tijran en onderdrukker

der gemeente, met alle die hem aanhangen, in 't kort dit Land doen

ruijmen, en 't bedreeven quaad op sijn vervloekte kop doen komen.

Op dato heeft Willem Nel met werken gedaan ge-

kreegen zijnde 15^ dagen a f. 1.
—

'sdaags . . f.l5. 10. —
Voor een Vragt door hem voor ons na de Caab ge-

reeden 12. — .
—

Voor de rammen die bij hem zijn geweest ... 9. — .
—

f.36. 10. —
Nog is door mij aan hem betaalt voor 2 m: Erten aan de
Predict: Valentijn - voor hem geleevert 16 rijxds :

—

' Vgl. boven, bl. 90, 97, noten.
"^ Dit kan de bekende Francois Valentijn, schrijver van Oud en Nietiw Oost

Indian, geweest zijn. Hij was o.a. in 1705 aan de Kaap.
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some relation of how they was sped with the tithing, and how

among the rest the landdrost had cried out upon the naughty

manner the returns was made, as well of grain as of cattle,

whereupon the other shall have observed that the tithes required

for to be farmed out, and further that in future years the farmers

should surely be hindered in their naughty practice by sending

upon them several commissioners, to wit, 16 or more, for to take

tally of the cattle and the sheaves, the which I do esteem for

mighty insolent talk, and that do smack so well of foolishness

upon the fellow's part as of malignancy; and mighty well for

those gentlemen to speak, considering they do have it either

way, and in all things do have the preference, whether it be to

purvey wines or grain, and over and above they can farm far

cheaper than the rest, and build far better ; their wood they haul

from the forests so much as they require, and if in the Castle

there be timber from home, my lords do make off with the best

;

their iron they draw from the Company's repository, and in one

word they do possess their whole heart's desire
;
yet are they eat

up of a devilish spleen and hate toward the burghers, that do

go so far that they do cast about utterly to ruin and destroy the

same ; or at the least it is become their aim for to make beggars

of the settlers, and keep the same in beggary, the while them-

selves do strive their uttermost for to be filling their own pockets.

Yet may we hope that of His goodness God will rid this

land betimes of the tyrant and oppressor of the people, with all

that do hang upon him, and bring upon his accursed head the

evil he hath wrought.

Paid Willem Nel this day for work done,

being 15^ days at f.l per day .... f.l5. 10. —
For one load carted by him for us to the

Cape 12.—.—
For the rams were with him D. — •

—

f.36. 10.

Also paid him for 2 muids pease supplied by him to Rev.

Valentijn, 16 rixdollars.
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desen namiddag is den Landdrost met Verzijl hier voorbij

na Mr. van der Bijl gereeden, alwaar hij wijnigje geweest te zijn

na de Caab is vertrokken. Hij was seer stil geweest, gelijk hij

hier ook was, men gist datter weder iets, tot nadeel der vrij-

burgers sal ondernomen werden. na 't vertrek van den Landdrost

qiiam Mr. van der Bijl met zijn vroiiw hier, na wat met elkan-

deren gekeuvelt te hebben, zijn ze na hun huijs gewandelt, tee-

gens den avond wierde mij een brief van Suster Tas gebragt, die

ik aanstonds hebbe beantwoord. de vrienden stonden op morgen

na de Caab te vertrekken.

Saturdagh dm 30e?i. S'morgens mistig weer, deese morgen

zijn onse wagens 't huis gekomen met 260 lb. poeijer suijker van

Claas Meijboom, en 3 katies thee, wijders twee stukken gerookt

vleesch, van Mr. Kina, en een partij potten en pannen, van

Arnoldus 1 pr. mans schoenen, 1 pr. vrouwe muijlen en 1 paar

schoenties voor Jantje. mijn vrouw heeft deezen dag weder een

zeer oog gekreegen waaraan zij groote pijn moet lijden.

Zondagli den 31en. S'morgens warm weer. deeze morgen ben

ik te paard na Stellenbosch gereden, van meening zijnde om te

kerk te gaan. mij wierde vertelt als datter op gisteren door 't

wijf van Mahieu zo vrij wat spooks was gemaakt, en dat Belij ^

en eenige andere wijven daar geroepen waren, dat Mahieu hier

op verschijde mans persoonen 't zijnen huijse liet roepen, om in

't bijweesen van seeven getuigen zijn Testament te maken met

zijn lieve wijf, toen het Testament opgesteld was, vraagde hij

zijn wijf, wat dunkt u hartie, hebt gij 'er iets tegen, haar ant-

woord was, kind lief maakt 'et zoo u belieft, en meer andere

Loopjes. Ik ging na deze vertelling aangehoord te hebben met

Mr, Pretorius te kerk, de paap ter kanssel gesteegen zijnde nam
tot zijn Text de woorden die men leest in Lucas Evangeli Cap:

13. V: 6, enz: hij talmde weder niet wijnig, na 't ijndigen des

godsdienst, ben ik na huijs gereeden, des namiddags ben ik na 't

huijs van Mr. van der Bijl gewandeld, uadat ik aldaar een wijl

gekeuvelt hadde hebbe ik mijnerijze na huijs weder aangenomen.

• Harman Smit, bijgeuaamd Bely of Beely, was vrijburger te Stellenboscl^.
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This afternoon the landdrost, with Verzijl in company, ridden

past here to Mr. van der Bijl's, and staid a short while there,

and so parted for the Cape, but mighty silent, like he was here

also, that we do apprehend there is some new enterprise a-hatch-

ing to the prejudice of the burghers. After the landdrost was

departed, come Mr. van der Bijl with his wife hither, where

some discourse between us, and so they home again. Toward

evening a letter brought me from my sister Tas, the which I

answered on the instant, our friends designing for to leave to-

morrow for the Cape.

Saturday the SOth. Misty morning. This morning our

wagons come in with 260 lbs. powdered sugar from Claas

Meiboom, and 3 measures of tea, further two cuts of smoked

meat from Mr. Kina and a parcel pots and pans, and from

Arnoldus 1 pair men's shoes, 1 pair women's slippers, and

1 pair small shoes for Jantje. My wife gotten this day a sore

eye again, the which do occasion her great suffering.

Sunday the Slst. Warm morning. To Stellenbosch this

morning on horseback, purposing for to attend church. Was

told that yesterday Mahieu's wife was fairly broken out obstre-

perous, and that Belij and divers other women was called in,

whereupon Mahieu did summon to his house several male per-

sons, for to make his testament with his dear wife in presence of

seven witnesses. The will being drawn, Mahieu did ask his wife,

How think you, sweetheart ? Do you except to anything ? To

the which she answered. Make it, as it do like you, dear child,

and other foolishness. After hearing of this relation, to church

with Mr. Pretorius. His grace, being got up into the pulpit,

took for his text the words that we read in the Gospel according

to Luke, chap. 13, verse 6 and following. Mighty tedious again.

At close of the service, to ride home ; and in the afternoon to

walk to Mr. van der Bijl's, and there conversed a while, and so

set forward home again.
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FEBRUARIJ, 1706.

Maandag den eersten Fehruarij. S'morgens warm weer. op

dato is ons volk met dorsschen en koorn schoon te maken weder

bezig geweest, des voormiddags begon de Z.Oe. wind wakker op

te bulderen, en woeij den geheelen dag zonder eenige verposing

helder door, onse dogter Sara is desen dag vrij wat onpasselijk

geweest.

Dingsdag den 2c. S'morgens stil warm weer. met dorsschen

is heden weder voortgang gemaakt. men heeft deesen morgen

aan de Caab verscbijde Canonschooten hooren doen,^ de beduij-

denis daarvan zal ons de tijd leeren, mij is vertelt als dat de

noordse Piet Rob deese morgen met zijn Paarde wagen na

Hottentots Holland is gereeden, die Schoft heeft welligt op deese

Lichtmis dag ^ weder wat aan te brengen, want het een zeekere

zaak is dat die vent 't verklikkers ambagt sterk oeffent, dan hij

staat er mettertijd voor beloont te werden,^ desen voormiddag

quam Mr. van der Bijl nevens Barent Lubbe hier, na een wijnig

toevens zijn ze weder vertrokken. op gisteren is den gouvernr.

van Vergeleegen na de Caab vertrokken, Mr. Grevenbroek deesen

dag uijtgeweest zijnde, zeijde 't huijs komende dat hem was ver-

telt datter reets elf retour scheepen ter rheede waren gekomen,

dog naderhand was door Catrijn Wismar (die van de Caab quam)

verhalt datter geen scheepen waren, de tijd sal 't ons doen

hooren.*

Woensdag den 3. S'morgens zeer warm, met dorsschen is

nog al voortgevaaren. tegens de middag begon de Z.Ote. wind

weder helder op te blasen. mijn vrouw was op dato nogal met

een zeer oog geplaagt, dat eer erger als beeter scheen te worden,

ik moet bekennen dat dit een quade plaag is, waar aan de lijders

veel moeten uijtstaan, hierbij komt nog dat het niet seer spoedig

overgaat.

' Er is die dag een Deens retourschip aangekomen. (Kaaps Dagregister,

2 Febr.)

^ Maria-Lichtmis (Vrouwendag) wordt op 2 Februarie gevierd.

^ Pieter Robberts NYordt bedoeld. Hij ward door beide partijen gewantrouwd.
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FEBRUARY, 1706.

Monday the 1st. Warm morning. Our people busy again,

threshing and cleaning corn. In the forenoon the S.E. wind

begun to blow up mighty valorous, and blowing fresh the whole

day through without any intermittance. Our daughter Sara

something indisposed to-day.

Tuesday the 'ind. Warm morning and calm. Progress thresh-

ing to-day again. Several cannon-shots heard at the Cape this

morning, the meaning of which we shall learn with time. Am
told our berserker Piet Rob is drove this morning with his horse-

chaise to Hottentots Holland ; mayhap the pestilent rogue hath

again this Candlemas day some information to discover, for

sure it is the fellow do diligently practise the informer's craft,

for the which he do stand with time to reap reward. This

forenoon come Mr. van der Bijl with Barend Lubbe, and

tarried a while, and so parted again. Yesterday the Governor

left Vergelegen for the Cape. Mr. Greevenbroek, that was this

day abroad, did mention on returning home that he was told

there was already eleven ships, homeward bound, arrived in the

roads ; though afterward Catrijn Wismar (that come from the

Cape) reports there was no ships. We shall hear presently.

Wednesday the drd. Mighty warm morning. Good progress

threshing. Toward midday the S.E. wind begun to blow up fresh

again. This day my wife no little discomforted with a sore eye,

that did look the rather to grow worse than better. I must

allow this is a sore trouble, that do occasion the patient much

suffering, and besides do not so speedily pass over,

Starrenburg schrijft (22 Sept. '06) aan Van der Stel, dat Rol)berts wel inlichting

zou kunnen geven omtrent de opstandige burgers, " als hij wildo." " Maar,"

klaagt S., " tegen mij houdt hij sigh seer Ingetoogen." (Inkomendo Brieven,

1706.)

* Vijf thuisvaardors kwamen de volgende dag (de 3de) ton anker : nog vijf

kwamen de 4de binnen. (Kaaps Dagverhaal.)
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Dondcrdag den 4^. S'morgens vroeg was het mistig weer.

nadat onze trop schapeii een wijnig tijds buijten was geweest,

zijn er seeven wilde honden onder geraakt, die twee schaapen

hebben gebeeten, de schaapwagfcer was ook in de klem, aangesien

de honden op hem afquamen. met dorsschen is er thans weder

voortf^ang gemaakt. des namiddags quamen de Messrs. van der

Bijl en Appel hier, zij verhaalden mij als datter dezen morgen

Op dato zijn 10 thien hollandse retour scheepen ter rheede waren

terTheede^''^^''
gekomen, Appel vertelde dat hij sulx in de Tijger-

gekomen. bergen van Mr. Diemer hadde vernomen, ook was

hem gesegt datter van Batavia een Commissaris ^ was gekomen,

dit zal de reden zijn datter deese morgen zoo hard is geschooten,

men mag thans op wat goeds voor de Caab hoopen, de goede

God hoop ik zal zijn genaden rijken zeegen daartoe geeven,

en de Ingeseetenen deeses Lands eens van onderdrukkingen

verlossen, op datse 't hoofd met vreugde eens mogen opsteeken.

Vrijdag den 5 : S'morgens aangenaam weer. met dorsschen

is ons volk weder beezig geweest. deese morgen quam hier ten

huijse Mr. Gerrit Remkes, hij verhaalde mij gehoord te hebben

als datter 10 retourscheepen waren ter rheede gekomen waar

van Jan de Wit Commandeur was, dog hij voegde hierbij datter

geen Commissaris van Batavia was gekomen, dat sulx maar een

verdigtsel was, 't welk alle welmeenende menschen leed is,

aangesien men met denselven wat goeds was verwagtende, dog

God Almagtig zal eenmaal uijtkomst geven. Mr. Remkes heeft

hier het middagmaal gehouden. s' Namiddags zijn we ten

huijse van Mr. van der Bijl geweest, na een wijl keuvelens al-

daar zijn we na huijs gestapt, zijnde hij des avonds na Meerlust

vertrokken.

Satiirdag den 6e. S'morgens betoogen lugt, thans heeft ons

volk om het donkere weer niet konnen dorsschen. op de middag

quam hier een slaav van Oom Husing, door hem aan Hendrik

Mulder geleent, denselven was van over 't Rode Saut^ op

' D.W.Z., om de zaken aan de Kaap te onderzoeken, als gevolg van de klachten

der burgers bij de overheid te Batavia.
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Thursday the Uh. Misty early in the morning. When our

drove of sheep was a little time afield, there come among them
seven wild dogs, and worried two sheep, and the shepherd also

in straits, the dogs making for him. Progress threshing to-day

again. In the afternoon come Mr. van der Bijl and Mr. Appel

here, and advised me there was this morning ten Hollanders,

homeward bound, arrived in the roads ; Appel told me he did

hear the same from Mr. Diemer in the Tiger Mountains ; also he

was apprised there was a commissioner come from This day lo

Batavia ; the which will be the occasion for all bouad'a^rvld'^

the firing this morning. Now may we hope for ^^ ^^^ roads,

some good thing for the Cape, whereunto I do trust that of

His goodness God will vouchsafe His rich and gracious blessing,

and deliver the people of this land from oppression, that with

gladness they may yet lift up the head.

Friday the 5th. Pleasant morning. Our people been busy

threshing again. This morning put in at the house Mr. Gerrit

Remkes, that reported to have heard there was 10 ships, home-

ward bound, entered the roads, with Jan de Wit in the command,

but did add there was no commissioner from Batavia, this being

nought but invention, the which is indeed a cross unto all the

well-disposed, seeing they did look for some good thing of it, yet

shall God Almighty one day send deliverance. Mr. Remkes eat

dinner here. In the afternoon at Mr. van der Bijl's, and there

conversed a while, and so returned home, he parting from us in

the evening for Meerlust.

Saturday the 6th. Dull morning. With the lowering weather,

our folk not able for to thresh to-day. Near midday put in here

a slave of my uncle Husing's, that he had lent to Hendrik

Mulder. The same had made his way up from over the Red

^ Tegenwoordig Tulbagh.
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gekuijert, hij zijde daar niet te konnen woonen, om dattet te verre

van honk was, ik hebbe die knaap na Meerlust laaten brengen,

en ben zelfs derwaards gereeden, na met Mr. Gerrit Remkes en

Joannes Vlok wat gekeuvelt te hebben ben ik 't huijswaard

gereeden.

Zondag den 7. S'morgens de lugt eenigsints betrokken.

dezen morgen ten agt uiiren ben ik nevens Mr. Appel te paard

gesteegen om na de Caab te rijden, aan de Kuijlen komende zijn

we been en weer van onse paarden geweest, nadat we weder

opgesteegen en een wijnig voortgereeden waren quam agter ons

aan rijden Anthonj Liefrink en de vader van 't vrouwmensch die

met Jan Coetze is getrouwt, in de Tiger valleij komende vonden

we ten huijse van Hans Hendk.,^ Hercules du Free en Daniel

Hugot, welke Messrs. van de Caab quamen, zeggende datter op

gisteren een Zeeuse baar ter rheede was gekomen, na aldaar een

pijp met smookkruijd verbrand te hebben, zijnwe voort gereeden

na 't Ronde Bosje, wij quamen aan 't huijs van Mons. van der

Heijden, dog denselven was met zijn vrouw ten eeten bij broer

Louw, ik ben hierop met Mons. Appel derwaards gewandelt, wij

vonden de vrunden daar aan Tafel en gingen mede aanzitten, na

den eeten gingenwe wat onder de boomen zitten een pijp Tabak

rooken, ondertusschen quam Mr. Oortmans met zijn vrouw daar

neevens eenige scheeps vrunden, ook quam daar te paard Mr.

Kina, tegens den avond vertrokken die vrunden. Wij bleven des

avonds bij broer Louw weder ten eeten en zijn toen met Mons.

van der Heijden na zijn huijs gewandeld braaf bestooven, daar

komende begaven we ons ter nachtrust.

Maandafi den Se. S'morgens tamelijk weer, nadat we wat

ontbeeten hadde, zijn we met de paarde wagen van Mr. van der

Heijden na de Caab gereeden, wij gingen ten eersten bij Oom
Husing, alwaarwe met elkanderen aan 't keuvelen geraakte, des

namiddags gingen we met elkanderen aan 't huijs van Meerland

na dat we onze zaken aldaar hadden verrigt is elk sijns weegs

gegaan. ik stapte na br: Mensink van daar ben ik na mijn

Logement gestapt.-
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Sand, and declared not to be able for to live there, it being too far

from home. I had the fellow carried to Meerlust, and myself

rode thither, and had some discourse with Mr. Gerrit Remkes
and Joannes VIok, and so to ride back home.

Sunday the 1th. Morning somewhat cloudy. To horse at eight

this morning, together with Mr. Appel, for to ride to the Cape.

Being come to the Kuilen, we light a moment from our horses,

and being mounted again and ridden a little forward, there come

riding up after us Anthonij Liefrink and the father of the wench

that is married to Jan Coetze. Arrived in the Tiger Valley, we

found at Hans Hendrik's Hercules du Pree and Daniel Hugot,

the which gentlemen was come from thei Cape, with word

that there was yesterday a Zeelander, outward bound, entered the

roads. After a pipe of tobacco we set forward from there to

the Rondebosje, and put in at Mr. van der Heijden's house, but

both he and his wife to dinner with my brother Louw, upon

the which Mr. Appel and I for to walk thither, and found our

friends there at table, and made to sit down with them, and after

dinner to sit a little while under the trees with a pipe of

tobacco. Meantime come thither Mr. Oortmans and his wife,

together with some friends from the ships, also Mr. Kina on

horseback. Toward evening the company took leave. We staid

the evening, and eat supper also with my brother Louw, and then

walked back with Mr. van der Heijden, mighty well bestowed,

and so, being come thither, to rest for the night.

Monday the 8th. Fair morning. After we was breakfasted,

we drove to the Capo with Mr. van der Heijden's horse-chaise, and

first put in at my uncle Husing's, and there fell upon discourse

together, and in the afternoon in company to Meerland's, and

there settled our concernments, and so each his way, I making

a step to brother Mensink's, and thence to my lodging.

' Hans Hendrik Hattiagh, die in do Tijgervalloi woonde.
^ 't Klachtschrift was hier natuurlik weer op de proppen.
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Dingsdag den ^e. S'morgens goed weer. deese middag ben

ik neevens broer Loiiw, en Appel aan 't huijs van br: Menssink

ten eeten geweest, van daar ben ik met Mr. Appel na Mr. Kina

gestapt, na een wijl daar geweest te hebben, hebbe ik aan Monsr.

van der Lind voor Olij bet: 3J Rx: wijders ben ik na 't huijs

van Oom Husing gewandeld, na dat ik bevoorens bij Mr. Klijnveld

was geweest. men heeft thans aan de Caab niet veel nieuws kon-

nen hooren, alleenlijk is mij verhaald dat den gouvernr. de

gepasseerde Zondagh een brief zoude hebben gekreegen waar

over hij seer misnoegt was geweest, en wakker hadde gestampeijt/

dog desselfs inhoud was onbekend, ik hebbe nog verschijde

andere vertelhngen meer gehoord, die alzoo iets behelsen.

Claas Meijboom heeft mij op dato verhaalt dat de 2 vragten

meel bij hem van mij ontfaugen uijtneemend goed waren geweest.

Woensdag den 10c. S'morgens tamelijk weer met N:We. wind,

dezen morgen vroeg ben ik bij Oortmans geweest van daar bij

Juffr: Munkerus en Juffr: Corssenaar aan wien ik mijn oude

schult hebbe betaalt ten bedraage van f28: 12: ook hebbe op

nieuw van haar verschijde goederen gekogt, die mede door mijn

zijn betaalt. heden ben ik ook ten huijse van Mr. Diepenauw

gegaan, alwaar een wijl aan de praat ben geweest, voorts hebbe

hier en daar zoo wat schulden betaalt, op dato ben ik ten huijse

van Mr. Poulle geweest.

Donderdag den lit'. S'morgens betogen lugt, 't begon ook

eenigsints te regenen. ik hebbe bij Claas Meijboom Coffij boonen

besprooken, voorts hebbe mijne boodschapjes zoo veel doenlijk

afgedaan, toen ben ik na 't huijs van Mr. Corssenaar gewandeld,

met wien ik een wijl hebbe gekeuvelt. ondertusschen wierde mijn

paard van 't Ronde Bosje gehaald, zoo dat ik tegens den avond na

broer Menssink ben gereden, alwaar ik des nagts verbleef.

Vrijdag den 12e. S'morgens aangenaam weer, nadat ik desen

morgen met broer Menssink Coftij gedronken en ontbeeten hadde,

heeft hij zijn paarden laaten inspannen om mij na de Tigervalleij

te laaten brengen, wij gingen bevoorens na broer Louw daar

• Die brief most dan met 't Zeeuwse schip (een baar), gekomen zijn.
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Tuesday the 9th. Fine morning. This afternoon, with my
brother Louw and Appel, eat dinner at my brother Mensink's,

and from there to Mr. Kina's with Mr. Appel, and there a while,

and then disbursed to Mr. van der Lind for oil, 3j rixdollars.

Thereafter to walk to my uncle Husing's, but first at Mr. Klijn-

veld's. But little news at the Cape these days, saving it was told

me how last Sunday the Governor shall have gotten a dispatch,

the which did occasion him mighty discontentment, so as he did

roundly stamp his feet, but the contents of the same not known.

Did likewise hear divers other relations, the which accordingly

not sans significance. Claas Meiboom did this day advise

me that the two loads of meal he hath had of me was excellent

good.

Wednesday the lOtli. Fair morning, with N.W. wind. Be-

times this morning at Oortmans', and from there to Mrs.

Munkerus and Mrs. Corssenaar, where I did quit me of my
ancient debt, amounting to f.28 : 12 : ; did also purchase of her

divers fresh goods, and did pay for the same with the other.

Also at Mr. Diepenauw's to-day, and there conversed a while,

and thereafter up and down for to discharge some debts. This

day at Mr. Poulle's.

Thursday the 11th. Dull morning. Also begun to rain a

little. To Claas Meiboom's, to bespeak coffee beans ; did

further, so far as might be, dispatch my small commissions, and

then to walk to Mr. Corssenaajr's, with whom I did converse a

while, and meantime my horse fetched from the Rondebosje,

and so toward evening to ride to ni}' brother Mensink's, where I

lay the night.

Friday the 12th. Pleasant morning. This morning, having

drunk coffee and eat breakfast with my brother Mensiuk, he

did have his horses put to, for to carry me to the Tiger Valley, but

first I made a step to my brother Louw's, where was also brother
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broer van Brakel ook was, van daar stapten we na 't huijs van

Juffw: van der Hijden, nadat ik mijn goedje daar geweest zijnde

hadde geborgen, ben ik met broer Menssink voort gereeden na

de Tijgervalleij. mijn paard wierde door een sijner Slaaven daar

gebragt, nadat we aldaar een pijp Tabak a twee gesmookt, en

eenige glaasjes bier gedronken hadden, nam ik van hen afsehijd,

en zettede mijn rijs voort na Stellenbos. ondertusschen reed hij

weder na de brouwerij. ik quam des avonds omtrent ten vijf

uuren 't huijs, ik was sodanig nat besweet dat ik mij moeste

verschoonen.

Saturdag den ISe. S'morgens goed weer. dezen morgen

quam hier ten huijse Christoffel Esterhuijs,^ denzelven zeijde

Mr. Diemer gesprooken te hebben hij wilde gaarne een meede Lid

van 't wehneenende Collegie worden, dan bij gebrek van 't ge-

schrift konde ik hem thans niet helpen, hier op is hij vertrokken,

toen ben ik na 't huijs van Mr. van der Bijl gewandeld, wien ik

verscheijde groetenissen hebbe gegeven, en soo veel nieuws meede

gedeeld als ik wist, des agtermiddags quam Mr. van der Bijl met

sijn Vrouw 't onsen huijse nadat we een wijl gekeuvelt en wat

tijdkorting hadden gehad, zijn ze des avonds vertrokken.

Zondag den lie. S'morgens goed w^eer. deese morgen quam

Johannes Vlok hier, van meening zijnde om te kerk te gaan, ik

ben ten dien ijnde met hem na Stellenbosch gereeden, na dat we

een poosje aan 't huijs van Hans de Smit waren geweest, zijn w'e

te kerk gegaan, de paap ter kanssel geklommen zijnde nam zijn

Text uijt Mattheus Evangeli Cap. 22: Y: 8. Hij talmde zoo wat

heen op den ouden trant, Mr. van der Lith quam in de kerk met

Theunis Liefrinck, schipper Sahii, en eenen Schagen die fiscaal

van de retourvloot is, als mede de twee dogters van van der Litt,

de oudste dogter quam met een tamelijke groote bond onder de

arm te kerk, slegte zaken. ik ben desen voormiddag voor de

eerste maal met de klinkbuijdel omgeweest.^ na 't ijndigen der

Leerreeden ben ik met Mr. Vlok na ons huis gereeden, Mr. van

der Bijl versocht Vlok nevens mijn Vrouw en mij ter middagmaal,

» Esterhuis was vrijburger in 't Distrikt Stellenbosch. (Ded., bl. 149.) Wat
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van Brakel, and from there to step to Mrs. van der Heijden's,

and did bestow away what of my goods was there, and so set

forward with my brother Mensink to the Tiger Valley ; my horse

brought thither by one of his slaves, and after a pipe or two

of tobacco and smidry glasses of beer I took my leave of him,

and did set my way forward to Stellenbosch, he being posted the

while back to the brewery. In the evening, about five of the

clock, reached home, but in that muck with sweat as I was

forced to shift myself.

Saturday the Idth. Fine morning. This morning put in

Christoffel Esterhuijs that declared to have had speech of Mr.

Diemer, and was fain to be admitted of the well-disposed, but

without the papers I could not at the time oblige him, upon

the which he took his leave. Then I to walk to Mr. van der

Bijl's, to whom I did deliver divers greetings, and retailed him

all the news I knew, and in the afternoon come Mr. van der Bijl

and his wife to us, and discoursed a while, and so after some

diversion parted in the evening.

Sunday the lith. Fine morning. This morning come here

Joannes Vlok, purposing for to go to church, to the which end I

rode with him to Stellenbosch, where first at Hans smith's a little

while, and so to service. His holiness, being got up into the

pulpit, did take his text from Matthew's Gospel, chap. 22, verse

8, droning and stumbling along after his ancient manner. Mr.

van der Lith come into church with Theunis Liefrink, skipper

Salm, and one Schagen, that is paymaster to the homeward fleet,

also the two daughters of van der Lith ; the eldest daughter come

with a fair great dog under her arm to church, an ill complexion

of affairs. This forenoon did for the first time go about to gather

to my bag. The preaching ended, to ride to our house with

Mr. Vlok. Mr. van der Bijl bid Mr. Vlok to dinner, together

with my wife and self, and there we did discover Mr. van der

Tas bedoelt, is dat E. ook het Klachtscbrift wou tokenen. Dat kon echter niet,

daar 't stuk reeds aan de Kaap was.
- Tas was kort tevoren diaken geworden, zoals meu zich zal beriunereu.
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wij vonden daar ten huise Mr. van der Heijden, die met tandpijn

was gequeld, nadat we met elkanderen gegeten en gedronken

hadden, zogt men wat tijdkorting, en tegen den avond stapten we

na huijs, 't huijs komende kreeg Suster Barbara een overval, Zij

wierde seer flaauw, zodanig dat de pols bijna weg was, men streek

haar wat azijn in de slaap van 't hoofd, en onder de neus, ook

nam se wat Sal Cornu Cervi in, met een wijnig wijn, waardoor ze

weder bequam, Joannes Vlok steeg te paard en reed na Meerlust.

Maandag den 15g. 'Smorgens warm weer. met dorsschen en

Coorn scboon te maken is ons volk nogal beezig geweest. ik ben

desen morgen met de Messrs. van der Heijden en van der Bijl

na Stellenbosch gereeden, 't was heeden vergadering van heem-

raaden en krijgsraad, dog den Landdrost wierd mij gezegt dat

aan de Caab was, de vergaderingen duurden niet seer lang, nadat

ik met eenige vrunden een wijl aan 't huijs van Mr. Hans

Conterman was geweest, ben ik met de voorne. Messrs. na huijs

gereeden.

Dingsdag den 16c. S'morgens aangenaam weer, met dorsschen

en Coorn schoon te maken isser nogal voortgevaren. Pater Bek

heeft op dato zijn paard laaten haalen, en mij de weet gedaan

dat hij van meening was op morgen met Schipper Salm hier

te komen. deze dag is onze klijne Saartie zeer gemelijk geweest.

Woensdag den lie. S'morgens warm weer, ons volk is

heeden met dorsschen enz: weder besig geweest. des voormiddags

quam hier ten huise Mr. Johannes Vlok, hij bragt voor Oom
Huzing 7 mudde Coorn in de mooleu, waar toe hem voor

maalgeld enz: hebbe verschooten f4.—na dat hij eenige kopjes

met thee hadde gedronken is hij na Stellenbosch gereeden. tegen

den avond quamen hier te paard, de preekmaker Bek en Schipper

Salm, die na dat se eenige pijpjes tabak gerook, een glaasje

wijn gedronken, en wat gekeuvelt hadden, met elkanderen zijn

vertrokken.

Donderdag den 18e. S'morgens goed weer. op dato is ons

volk met dorsschen weder beezig geweest. op den middag ter

Tafel sittende quam hier ter huijse Hans Conterman, die mij
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Heijden, that was plagued with a toothache. After we had eat

and drunk together, we made shift to find us some divertisement,

and toward evening parted for home. Coming home, my sister

Barbara taken with a seizm-e, and fell mighty faint, so as

her pulse was welhiigh gone ; and we to rub vinegar on her

temples and under her nose, and give her also some hartshorn

with a drop of wine, the which did recover her again. Joannes

Vlok took horse and rid to Meerlust.

Monday the 15th. Warm morning. Our people reasonable

busy threshing and cleaning corn. To ride to Stellenbosch this

morning with Messrs. van der Heijden and van der Bijl ; to-day

W'as council meeting and militia board, but I was told the land-

drost at the Cape. The meetings soon dispatched, and so to

spend a while at Mr. Hans Conterman's with some acquaintance,

and then, with my same company, rode home.

Tuesday the IQth. Pleasant morning. Good progress

threshing and cleaning corn. Father Bek did this day send to

fetch his horse, and give me for to know he designed to come

to us to-morrow with skipper Salm. To-day our little Saartje

mighty poorly.

Wednesday the llth. Warm morning. Our folk busy again

to-day threshing, etc. In the forenoon put in Mr. Johannes

Vlok, that carried to the mill for my uncle Husing 7 muids of

grain, for the which I did advance him for mill-money, etc.,

4 florins. After he had drunk a dish or two of tea he drove to

Stellenbosch, and toward evening there come on horseback here

sermoner Bek and skipper Salm, the which did smoke divers

pipes, and drunk a glass of wine, and conversed a while, and so

parted together.

Thursday the ISth. Fine morning. This day our people

again been busy threshing. At midday, we sitting at table, come
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verhaalde dat hij bij den Landrost was geroepen, terwijl hij

met wijn perssen doende was, dat deu Landdrost hem hadde

verzogt ten hiiijse van den preeker Bek, hem verhalende dat

den Gouvernr. alles bekend was, watter tegens hem was ge-

schreeven, als mede datter verclaringen tegen hem belegt waren,

dat hij wel wist dat Hans Conterman ^ en Daniel Hugot tegen

den gouvernr. hadden verclaard, dat ze geen Yserwerk aan hem

hadden geleevert, 't geen Hans hadde bekent, en gesegt dat hij

de waarheijd hadde verclaard, maar dat hij anders teegen den

gouvernr. niet heeft geteekend, dat den Landdrost hem voorts

hadde gevraagt, of hij Hans ooijt door den gouvernr, was beledigt,

dat Hans hadde geantwoord van Neen, en dat alles wat bij

hem van den gouvernr. was verzogt, zoo van ijzer als Coolen

hem zulxs was toegestaan, hierop las den Landdrost Hans een

gesehrift voor, waar in onder anderen stont uijtgedrukt, als dat

de geene die 't zoude teekenen niets ter wareld op den gouvernr.

wisten te zeggen, en denzelven voor een eerlijk man verclaarden,

alsmede dat hij een handhaver van de godsdienst was, en andere

grove onwaarheeden meer,^ die hij alle niet wist op te noemen,

dat Hans op sijn sterk aanhouden eijndelijk hadde geteekend,

en gesien hadde datter nog 3 a 4 persoonen hadden geteekend

onder anderen Hans Hendk. Hatting in de Tjgervallei, zijnde

dit van Hans Conterman een droefgeestige zaak, wijders vertelde

hij dat den Landdrost de bode nevens alle sijne veldwagters

hadde afgesonden, zoo na Drakenstijn, de Paarl als elders, de

menschen in de France Hoek souden op morgen alle gedagvaard

worden aan 't huijs van Hercules du Pres, de andere francen

daags daar aan ten huijse van Francois du Toit, die van de Paarl

en daar omtrent een dag later in de molen van Drakenstijn ten

ijnde om 't voornde: schrift in faveur van den gouvernr. te

teekenen, wijders hadde de schoft Landdrost gezegt, dat hij

wist dat ik neevens van der Bijl, van der Heijden, en Appel na

1 Vgl. boven, onder 28 Jan. Tas wou, nl., bewijzen, dat de Gouverneur, die

grote hoeveelheden ijzer nodig had op zijn plaats, waar hij een eigen smidswinkel

ingericht had, al dat ijzer uit 's Compagnies magazijnen trok, zonder ervoor te
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here to us Hans Conterman, and told me he had been summonsed

by the landdrost while working at his winepress ; that the land-

drost had bidden him to preacher Bek's, and did advise him how

that everything was known unto the Governor that was writ

against him, also that depositions w^as laid against him, that he

knew well Hans Conterman and Daniel Hugot had made declara-

tion against the Governor how that the same had had no iron-

work of them, the which Hans did allow, but did maintain to

have declared the truth, nor to have set his name to aught else

against the Governor; further, the landdrost had demanded of

him if ever the Governor had used him unhandsomely, to the

which Hans had answered. No ; and that whatsoever he had

required of the Governor, whether in iron or coal, the same was

granted him. With that the landdrost did read out to Hans a

paper, wherein among other things it was express declared that the

signatories of the same had nothing in the world for to lay upon the

Governor, and did avow the same to be an honest man, likewise

that he was an upholder of religion, and divers other abominable

falsehoods, the which he could not all enumerate ; that Hans,

upon his holding him to it mighty stoutly, had at the last set his

name, and did observe there was 3 or 4 besides had signed,

among others Hans Hendk. Hatting in the Tiger Valley. A
sorry business this of Hans Conterman ! Further, he did recount

how that the landdrost had sent the constable abroad, with all

his fieldwatch, to Drakenstein and the Paarl and otherwhere ; the

folk in the French Hoek was all summonsed for to-morrow at

Hercules du Pre's, the other Frenchmen for the day following at

Francois du Toit's, and the people from the Paarl and thereabout

for a day later in the mill at Drakenstein, in order to the signing

the above paper in favour of the Governor. Further the rogue

of a landdrost had declared to know how that I, together with van

der Bijl, van der Heijden, and Appel, had been to Drakenstein,

betalen. Vgl. Contra Ded,, bl. 155, vgg.

• Dit was de coutra-petitie. Zie benedeu, Aanhaiigsel, IV. A. bl. 210, over dit

getuigschrift.
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Drakenstijn waren geweest, en wat we aldaar hadden verrigt,

dog 't meest hadde hij op Appel en mij te zeggen, met bijvoeginge

datter eenige vrijburgers soude springen. op Maandag aanstaande

hadde hij gesegt, soude hij 't gemde : schrift aan Stellenbosch

laaten teekenen, hier uijt kan men middagklaar bespeuren, dat

de gouvernr. in 't nauw is, zijnde dit een zeer droefgeestige

zaak zoo droevig dattet sig selven schaamt, want soo de man
zuijver is, waarom dan deese zaak bij der hand genomen, en is

hij vuijl zoo kan hem dit in 't minste niet helpen, aangezien

de waarheijd onverwrikbaar staande bhjft en de leugen van selfs

moet valen. desen avond reeds te kooij zijnde wierde aan onse

deur geklopt, dezelve geopent zijnde was 'er Mr. van der Bijl

en Pretorius voor, binnen gekomen zijnde, wierde mij een brief

vertoont van Mr. van der Heijden, die van der Bijl en mij

schrijft als dat GuilHam du Toit op gisteren bij den gouvernr:

was geweest, die hem aanstonds in een kamer alleen hadden

geroepen, daar hem van den gouvernr. was afgevraagt, of hij

mede zijn hand hadde geteekend, toen er over hem geschreeven

was, waarop Mons. du Toit hem volmondig op antwoorde : Ja

ik mijn heer, toen vraagde den gouvernr. wie heeft u daartoe

gedwongen, Du Toit gaf tot antwoord : Mijn Concientie mijn

heer, hierbij voegende : ik heb deesen morgen een logger wijn

bij de generaale pagter gebragt, die volgens koop nog 13 leggers

moest ontfangen, maar in plaats van wijn te ontfangen, heeft

hij mij uijtgescholden slimmer als of ik een gauwdief was.

de gouvernr. zeijde verder, waarom hebt ge mij niet gewaar-

schouwd als het u niet wel en ging, eer dat ge over mij quam

schrijven, ik zoude u dan wel te regt geholpen hebben. du Toit

antwoorde 't zoude dan soo veel geweest hebben als nu, en of

ik nu al geholpen was, zoo was de heele gemeente nog niet

geholpen, ik ben een oud man, mijn brood zal haast gebakken

zijn, 't schrijven dat ik gedaan hebbe is uijt liefde voor de

gemeente geschied. den gouvernr. was over dit rondborstig

seggen verbaast, en seijde hierop tegens hem, heb ik u niet

een stuk Land gegeeven, du Toit antwoorde : Ja mijn heer.
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and what we had been concocting there, but the most he had to

lay upon Appel and myself, adding there was certain of the

burghers was like to dance for it. Next Monday, he had said, he

should have the aforesaid paper signed at Stellenbosch. From

the which one may descry as clear as noonday that the Governor

is hard put to it, this being a mighty sorry business, so pitiful as

it do shame himself ; for an the man be innocent, then wherefore

this business put in motion, and is he guilty, this can serve him

not one tittle, for that the truth do stand alway impregnable, and

the lie shall work its own confusion. This evening, we being

already in bed, there come a knock upon our door, the which being

opened there stood without Mr. van der Bijl and Mr. Pretorius,

who being come within, there was showed me a letter from Mr.

van der Heijden, the which do write to Mr. van der Bijl^ and me
how that yesterday Guilliam du Toit had been to the Governor,

that did straightway call him singly into a chamber, and did there

demand of him if he had set his hand with the rest, when the

paper concerning him was made out, to the which Mr. du Toit

did answer flatly. Yes, sir, I did. Then the Governor questioned

him, Who did constrain you unto this ? Du Toit returned

answer. My conscience, sir ; adding thereto, I did this morning

carry a leaguer of wine to the contractor general, that by the

bargain do have 13 leaguers still to take of me, yet would he not

receive my wine, but railed upon me worse than I had been a

thief. Then said the Governor, Why did you not advise me, if it

fared not well with you, before you come to write concerning me,

for so I should surely have holpen you aright. Du Toit

answered, Then had it been the same as it now is, and albeit I

myself were presently relieved, not so for that the whole com-

munity. I am an old man, and my day will soon be done ; so

I have written anything, it hath been for love of my people. At

which round manner of speech the Governor was amazed, and

with that did say to him, Did I not give you a slice of land ?

Du Toit made answer, l^es, sir, that dry station across the Berg

River. Thereupon the Governor said again, du Toit, I have not



142 DAGBEGISTER VAN ADAM TAS [Feb., 1706

die drooge post over de Berg rivier.^ daar op zeijde den gouvernr.

weder : du Toit ik heb sulx aan u niet verdient, en dat wel tot

drie maal toe, en ik had dit van u niet verwagt, Ik hoop God

zal bij u doen als ghij bij mij gedaan hebt, waarop du Toit

antwoorde, ik hoop zo mijn heer. hier op zijn ze van malkan-

deren geschijden. du Toit heeft hier in getoont dat hij een

eerHjk man is, en 't was te wenschen datter wat veel sulke

patriotten waaren.

Vrijdag den 19c. S'morgens stil warm weer, deesen morgen

met de Messrs. van der Bijl en Pretorius voor onze deur zittende,

quam den oud Landdrost Mr. Mulder van de Caab hier, mij

groetende van Oom Huzing en de verdere vrinden, hij zeijde

mij dat den Landdrost Beelzebub voor den gouvernr. uijt was

om volk te werven, maar dattet zijns oordeels mostert na de

maaltijd was, en dat hij hem vast verbeelde dat den gouverneur

het voor zijn hard hadde, en dat hij veellicht van de Caab sonde

vertrekken, en dat hij daarom soo woelde. hij waarschouwde

mij om dit stil te houden, ondertusschen is 't al ruchtbaar, ook

zeijde hij mij dat ik op mijn hoede moeste weesen, enz: hierop

is hij vertrokken. de Messrs. van der Bijl en Pretorius gingen

ook stappen. ondertusschen hebbe ik een brief aan Mr. van der

Heijden geschreeven, die Mr. van der Bijl en Pretorius neevens

mij onderteekend hebben, Andries de zoon van Mr. van der

Heijden heeft de brief mede genomen. nadat ik aan 't huijs van

Mr. van der Bijl eenige pijpjes met smookkruijd hadde verbrand

en wat wijn daar op gedronken, ben ik teegens de middag na

huijs geslentert. des namiddags quamen hier het Vrouwtie van

Hans de Smit en 't Costers wijf, kort daar na Juflfrwen: van

der Bijl, Pretorius, Appel, en Francijntie de Vrouw van Jacob

Cloet, als mede de Messrs. van der Bijl, Pretorius, Jan Elberts

en Appel, de vrunden namen wat tijdkorting ter hand en zijn

tegen den avond met elkanderen vertrokken. ons volk is dezen

dag met dorsschen weder bezig geweest. dezen avond toen de

' Die veepost was groot 60 morgen en lag tussen de Riebeeks-Kasteel-Berg

en Sonquasdrift. (O. S. F., I. 507.)
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deserved this of you (repeating the same three times), nor had I

looked for this from you. I hope that God will deal with you as

you have dealt with me ; to the which du Toit replied, I hope

so, sir ; and with that they did part, the one from the other.

Herein hath du Toit witnessed that he is an honest man ; it were

to be wished there was patriots a many like him.

Friday the 19th. Still morning and warm. Sitting this

morning before our door with Messrs. van der Bijl and Pretorius,

come here the old landdrost Mulder from the Cape, with greetings

from my uncle Husing and the other friends. He advised me
landdrost ,Beelzelnib was abroad for to beat up a recruit for

the Governor, but to his mind it was mustard after meat, and

he did verily imagine that the Governor was hit mighty hard,

and it might be should be gone from the Cape, and therefore

this great flutter and stir. This he did warn me for to keep close,

howbeit the same is public property ere this ; also he told me I

must be upon my guard, etc., and with that took leave, and

Messrs. van der Bijl and Pretorius their ways likewise. Mean-

time I writ Mr. van der Heijden a letter, to the which beside

myself Messrs. van der Bijl and Pretorius did subscribe, Andries,

Mr. van der Heijden's son, carrying the letter with him. At

Mr. van der Bijl's, and there a pipe or two of tobacco with a drop

of wine to follow, and so toward midday home at my ease. In

the afternoon there come to us Hans smith's good dame, with the

sexton his wife, and presently Mrs. van der Bijl, Mrs. Pretorius,

Mrs. Appel, and Francijntie, Jacob Cloete's wife, as also Messrs.

van der Bijl, Pretorius, Jan Elberts, and Appel, the company

engaging in some divertisement, and so toward evening parted

together. Our people busy threshing to-day again. This evening,
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tafel reeds vaardig was om wat te peuselen, quamen hier twee

francen met namen Estienne Niel^ en Jaques Malan, zij

verhaalde mij dat ze door den Landdrost Beelzebub ten huijse

van Hercules du Pre waren ondervraagt of ze iets op den

gouvernr. te zeggen wisten, of se hem niet voor een eerlijk man
kenden, die wel regeerde en een handhaver van de godsdienst

was. Zulx wierde hen in een brief voorgeleesen, ten ijnde om
te onderteekenen, dog Mr. Niel zeijde dat hij daar van niet wist,

en dat hij niet zoude teekenen, de Landdrost quam hem toen

met harde drijgementen aan boord, dog hij gaf tot antwoord dat

hij niet wilde teekenen, al was 'er een Hamans galg voor hem

gemaakt, en dat hij dit den gouverneur wel durfde zeggen, dat

hij voor niemand bang was, dat schelmen en dieven mogten

vreesen, en diergelijke taal meer. den Landdrost zeijde hem

wel te zullen vinden, hierop is de man vertrokken. Jaques

Mallan stapte weder in de kamer die op diergelijke manier

wierde aangedaan, dog denselven gaf tot antwoord, dat hij niet

wilde teekenen, daarop zeijde de Landdrost : scheerd u hier dan

vandaan, toen vertrok de man. hoe sig de rest der menschen

gehouden hebben wisten zij niet. nadat ze hier wat gegeeten en

gedronken en mij een praatie verleend hadden, zijn ze met

elkanderen weg gereeden.

Saturdag den 20t'. S'morgens tamelijk weer, dezen morgen

ben ik in geselschap met Mr. van der Bijl na Mr. du Toit gereeden,

wij vonden hem niet 't huijs, want hij ten huijse van Matthijs

Greef was geroepen, wij reeden derwaards, Mr. Appel quam ook

daar alwaar ons vertelt wierde, dat op gisteren alle de vrijluijden

aan de Caab tot Zwarten in Cluijs, door den boode bij den

gouvernr. waren geroepen, alsse in 't Casteel verscheenen

wierden ze met wijn, tabak enz: beschonken, toen haalde den

goevernr. een schrift voor den dag, 't welk hij hen liet teekenen,

de menschen waaren verbaast, niet wetende wat hier van de

beduijdenisse was, egter hebben zij de teekening daar van niet

derven wijgeren, 't zoude behelsen dat zij den gouvernr. voor een

' Over Etienne Niel en zijn romantiese avonturen, v. Contra Ded., bl. 97.

—
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the table being ready set for a mouthful of meat, there put in

two Frenchmen, Estieune Niel and Jaques Malan. They told me

that at Hercules du Pre's landdrost Beelzebub had made question

of them, if they had aught to say against the Governor, and if

they did not know him for an honest man, that did govern well,

and was an upholder of religion. The same was read out to

them in a letter, in order to their signing, but Mr. Niel declared

to know nothing of it, and that he would not sign. Then come

the landdrost aboard him with harsh threatenings, but he give

him for answer that he would not sign, no, not though Haman's

gallows was building for him, and that he would make bold to

affirm the same to the Governor his face, that he was dismayed

of no man, and that rogues and robbers might be afeared, and

more of like purport. The landdrost declaring they should meet

again, the man departed. Then Jaques Malan into the apart-

ment, that was attempted in like manner, but give for answer

that he would not sign, whereupon the landdrost did call out.

Then get you gone from here, and with that the man went off.

How the others had borne them, they did not know. After that

they had eat and drunk something with us, and had given me

their discourse, they did ride away in company.

Saturday the ^Oth. Fair morning. This morning, in com-

pany with Mr. van der Bijl, to ride to Mr. du Toit's, but found

him not at home, he being bidden to Matthijs Greef's, and so

rode thither. Mr. Appel come there also, where was told us

that yesterday all the free burghers at the Cape, with a garnish-

ing of blacks, was summonsed by the officer to the Governor's,

and being come within the Castle was treated with wine and

tobacco and the rest. And next the Governor produced a paper,

the which he had them to subscribe, the people being amazed,

not knowing what this might mean, yet dared not to refuse to set

their hand thereto. This shall contain a declaration that they do

esteem the Governor for an honest man ; yet are they rogues that

Hun verklaring, ibid., bl. IG. 't Geval wordt breedvoerig verhaald bij Bogaert,

bl. 514,
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eerlijk man verclaren.^ dog die zulx doen zijn schelmen, of 't

rnoest weesen dat die menschen de verlooren eer van den gou-

verneur hadden gevonden, als dan zoud'et billik weesen, dat ze

hem die weder quamen te geeven, dog mijns dunkens zijn alle

die droefgeestige figuuren die den gouvernr. thans slaat, niet

anders als doodstuijpeu. Mr. Greef was vrolijk zingende ver-

schijde deunen helderop, dog de man was vol zoeten wijns, hij

zeijde zijn kop liever te willen verliezen als voor den gouvernr. te

teekenen, en hij hield ze voor vervloekte schelmen die voor den

gouvernr. teekenden, en dit ging zoo verre dat hij ze de verdoe-

menisse toewenschte.^ nadat we daar ter plaatse een wijl ge-

zeeten, eenige glasen wijn gedronken, en wat smookkruijd

verbrand hadden, zijn we gereeden na 't huijs van Mr. du Toit,

wij hielden daar 't namiddagmaal en reden toen na huijs. deze

nagt wierde wakker op onze deur geklopt, de aanklopper was

Abraham Bleusel, die van Drakenstijn quam gereeden (trouw-

hartig stuk) om mij te verhalen dat hij nevens andere franschen

tot 15 stuks toe aan 't huijs van Francois du Toit waren geweest,

alwaar den Landdrost was om hen voor den gouvernr. een schrift

te doen teekenen, den Landdrost sogt hen eerst door beloften

daartoe te beweegen, naderhand door felle drijgementen, onter-

tusschen was hij soo vervloekt gram dat hij besturf in zijn

Tronie en beevende 't schrift voorlas, ook stond er een rakker die

de deur hadde geslooten, en daar stond op te passen. Abraham

Bleusel aan 't spreeken raakend, zeijde ronduijt dat hij zijn

naam wel wilde teekenen, maar eerst zijne klagten daarboven

Bchrijven, en als hij dat niet doen mochte dan wilde hij niet

teekenen. op dit zeggeu van deesen man gingen de menschen

daar bijeeugekomen slenteren, zonder datter iemand van hen

wilde teekenen, zodat den Landdrost hier zeer kaal afgekomen is,

aangesien zijne drijgementen niet hebben mogen gelden.^ Ik

wil hoopen die Lompen Schoft op meer plaatsen soo sal vaaren.

nadat deese man zijne vertellingh hadde voleijnd, en eenige glasen

1 Van deze klucht was Bogaert ooggetuige. Zijn beschrijving stemt overeen

(bl. 512).
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do this thing, unless it he those folk did find the Governor's

lost honour, for so it were but fair they come to give it him

again ; though to my thinking all those pitiable figures the

Governor do now cut is nothing but his last convulsions. Mr.

Greef was merry, and sung divers ditties bright and clear, but the

man was full with sweet wine ; he declared that he would rather

lose his head than sign for the Governor, and such as signed for

the Governor he did account for cursed rogues, the which he did

carry so far that he would wish them damned in hell. Here we

did sit some while, and drunk sundry glasses of wine, and

burned some tobacco, and then rid to Mr. du Toit's, where we

eat dinner, and so rode home. This night come a brisk

knocking at our door, being Abraham Bleusel, that come riding

from Drakenstein (true heart), for to tell me how that himself with

some fifteen other Frenchmen had been to Francois du Toit's,

where was the landdrost, for to have of them to sign a paper for

the Governor. And first the landdrost with promises did labour

for to bring them to it, and afterward with ferocious threatenings,

and he the while so devilish mad as he did go livid in the face,

and shaking also when he read out the paper, and a rogue of his

standing that had made the door fast and did stand guard. Then

Abraham Bleusel, having took the word, did roundly declare to

have a mind indeed to sign his name, but first for to set out on

top his bill of grievance, which an he might not do, he would

not sign. Upon this saying of this man the folk that was there

come together did go their ways, without that any did consent

to sign, so as the landdrost is here come off mighty nakedly, his

menaces availing nothing, and I am fain to hope there may be

other places where the pestilent rogue shall fare to the same

tune. After that the man had concluded his relation, and had

* Bij de vervolging van Tag, na zijn gevangenname, trachtte de Landdrost to

bewijzen, dat Greef bij deze gelegenheid 't Klachtschrift getekend had,—wat niet

het geval was,—zoals Tas kon aantonen.
^ Vgl. hiorover Bogaert, bl. 514, vgg.
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wijn hadde gedronken is hij weder te paard gesteegen en na

Drakenstijn goreeden.

Zonclag den 21(?. S'morgena was het zeer warm, deze mor-

gen quam Joannes Vlok met de paarde wagen hier, hij was van

gedagten dat we met hem zouden rijden, dog 't konde thans niet

weesen. ik ben kort hier op na Mr. van der Bijl gewandeld wien

ik het bovenstaande goed nieuws hebbe medegedeeld, toen ben ik

weder na huis geslentert. tegen den avond is Mr. Vlok vertrokken.

broer Louw quam met Mr. van der Heijden hier, nevens Mr.

van der Bijl en Gerrit Remkes. Mr. van der Heijden vertelde

mij veel koddige zaaken, die aan de Caab omtrent het eerlijk

verclaaren van den gouvernr, datter verschijde Swarten, die

gebannen en gegeesselt waren, hadden geteekent,^ nu is

den gouvernr. wis eerlijk, maar droeviger pottentaat sag ik

nooijt als die zijn verlooren eer van schelmen moet weerom

halen.

Maandag den 22^. S'morgens goed weer. deese voormiddag

quamen hier de Messrs. van der Heijden, van der Bijl, Pretorius,

Jan Elberts, alsmeede de kranketrooster van der Maas, mijn

Rijsbroeder, en Roggeveen, ook quam hier Mr. Kina, Hercules

du Free, en Appel, Arij van Wijk, die ons verhaalde dat van

Staden en van Zeijl waren afgevallen,^ maar dat hij van gevoe-

len was dat de meeste menschen in de Wagenmakers Valleij niet

souden teekenen. wij spraken met elkanderen zeer omstandig

van de misselijke woeling van den gouverneur en zijn onheb-

belijke zendeling den Landdrost. eenige der vrinden gingen

na Mr. van der Bijl, de andere bleeven bij mij teneeten. na den

eeten quam Hans de Smit met Schipper Salm. wij namen Hans

voor, en sloegen hem voor oft niet billik was dat hij ons een

verclaring gaf dat hij tegen sijn sin hadde geteekent, en dat

hem zulx leed was, dat hij uijt vreese hadde geteekend, en niet

eens geweeten waarom hij zijn naam hadde gezet.^ toen Hans

de Smit zulx verrigt hadde is hij met Schipper Salm na de Caab

1 Letterlik waar. Zie Defence, bl. 71, en Bogaert, bl. 512.
"^ Zij hadden, nl., voor de Gouverneur getekend. (Vgl. Defence, bl. 70, 71.)
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drunk a glass or two of wine, he took horse again and rode to

Drakenstein.

Sunday the 'list. Mighty warm morning. This morning

put in Joannes Vlok with his horse-chaise, that thought to have

us drive with him, the which presently impossible. By and by

to walk to Mr. van der Bijl's, and acquainted him with the above

good news, and so back home at my ease. Toward evening

Mr. Vlok took leave. Put in my brother Louw with Mr. van der

Heijden, likewise Mr. van der Bijl, and Gerrit Remkes. Mr. van

der Heijden did recount to me a many droll passages at the Cape

in the business of the Governor's assoilment, how there was

divers blacks had signed that was banished men and whipped,

and now the Governor is sure an honest man, but sorrier potentate

I never see than that must come again by his lost honour at the

hand of rogues.

3Ionday the 2'lnd. Fine morning. This forenoon put in

Messrs. van der Heijden, van der Bijl, Pretorius, and Jan

Elberts, as also the sick-comforter van der Maas, that was my
fellow-traveller, and Roggeveen. Come also Mr. Kina, Hercules

du Pree, Appel, and Arij van Wijk, that did tell us how van

Staden and van Zeijl was fallen away, but that he did conceive

the most part should not sign of the settlers in the Wagon-

makers' Valley. Discoursed one with another with much par-

ticularity of the sickening clutter and to-do the Governor do con-

trive, he and the landdrost, his unmannerly embassador. Some

of my visitants to Mr. van der Bijl's, the rest to eat dinner

here with me. After dinner come Hans smith and skipper

Salm, and we to fall upon Hans, and did propound to him whether

it were not reason he should give us some manifest, how

that he had signed against his inclination, and did repent of it,

and had signed in fear, nor rightly knew wherefore he had set

his name. Hans smith having done accordingly, he to the Cape

^ Vgl. uittreksol uit zijn vcrhoor, Defence, bl. 88, vvg. maar ook het oorspr.,

in z'n geheel, C. P. S. 1706, en zijn ontkenning, Contra Dcd, bl. 115, 116.
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gereeden. kort hier na is Appel met Arij van Wijk vertrokken,

een wijl daarna Mr. Kina en du Free.

Dingsdag den 23(?. S'morgens betogen lugt ook begon het te

reegenen. dezen voormiddag quamen hier de Messrs. Vlok vader

en zoon, Mr. Vlok den ouden vertekle datter zo vrij wat opschud-

ding aan de Caab was, dat hij daarom eens na buijten was

gereeden, de Jonge Vlok verhaalde dat hem gesegt was dat den

Landdrost door den gouvernr. was op ontboden, om die reeden

dat hij buijten bij de boeren te veel drijgementen en te grooten

strafhijd gebruijkt hadde. des voormiddags quam Mr. van der

Heijden ook hier om een praatie. heden ontfange een brief van

broer van Brakel, die wel wilde weeten hoe het met de boeren van

Drakenstijn omtrent het eerlijk verclaaren van den gouvernr. was

afgeloopen, waarop hem hebbe geantwoord in een briefje aan hem

toegesonden.

Wocnsdag den 24^. S'morgens warm weer. deese morgen

quam Mons. van der Heijden hier, met wien ik nevens broer

Louw na 't huijs van Mons. van der Bijl ben gewandelt, ik zag

van daar een ruijter op onze werf komen rijden, waarop ik na

huijs ben gestapt, toen ik op de werf quam bevond ik die ruijter

Mr. Guillaum du Toit te zijn, dezelve las mij een brief voor van

zijn broer Francois du Toit, die hem bekend maakte, dat den

Landdrost hem voor de tweede maal hadde aangeweest, om te

teekenen, dog hij wilde niet, den Landdrost hadde hierop gesegt,

teikent maar, want Tas is reeds na de Caab om te teijkenen, en

den gouvernr. om vergiffenis te versoeken, vervloekte Taal van

den schoftagtigen roffiaan. Ik hebbe ondertussen de brief van

Mr. du Toit beantwoord, en een verclaring weegens 't volstandig

blijven van verschijde onser broederen daar agter gevoegt. 't

welk we met ons Zeevenen hebben onderteekent, name; van der

Heijden, van der Bijl, G: du Toit, Appel, Jan Elberts, Jacobus

Louw, en Tas. des namiddags ben met Mons. van der Heijden

hier naast gegaan om een verclaring van Willem van Zijl te

haalen, denselven was neevens zijn Vrouw wakker in de

klem, dan door zijn teekenen dat hij berouw heeft is hij weder
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with skipper Salm, and presently Appel to take leave with Arij

van Wijk, and some while afterward Messrs. Kina and du Free.

Tuesday the 23n/. Dull morning, and come on to rain.

This forenoon put in the Messrs. Vlok, father and son, Mr.

Vlok the elder declaring that at the Cape there was no small

tumult and ado, for the which reason he was for once taken a

tour abroad. Young Vlok reported to have heard that the

landdrost was bidden appear before the Governor, by reason

that abroad among the farmers he did threaten overmuch, and

had carried it too stiff and high. In the forenoon Mr. van

der Heijden also here for some discourse. This day received

a letter from my brother van Brakel, that had a mind to know

how the farmers of the Drakenstein was sped in the matter

of the Governor's assoilment, to the which I returned answer

in a short letter and dispatched the same.

Wednesday the 24i/«. Warm morning. This morning come

Mr. van der Heijden, with whom and my brother Louw to walk

to Mr. van der Bijl's. From there I did espy a horseman come

riding within our yard, and with that I to step home, and

being come within the yard discovered the horseman to be Mr.

Guillaum du Toit ; the same did read out to me a letter from his

brother Francois du Toit, giving him to know how that the

landdrost had a second time assailed him for to have him sign,

but he would not sign, upon the which the landdrost had cried

out, " Nay, set your name ; Tas is already posted to the Cape,

for to sign, and to sue out pardon from the Governor." A curse

upon the blackguard of a ruffian, and on his lying tongue ! I did,

however, answer Mr. du Toit his letter, and did attach thereto a

manifest of no surrender on the part of divers of our brethren,

the which seven of us did subscribe, viz., van der Heijden, van der

Bijl, G. du Toit, Appel, Jan Elberts, Jacobus Louw, and Tas. In

the afternoon with Mr. van der Heijden to Willem van Zijl's near

by, for to procure a declaration of him, the same, together with

his wife, being in a mighty toss, but signed to it that he did
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aangenomen.^ omtrent middernagt wierde aan onse deur gebonst,

men opende se en bevond dattet twee franssen van onze breeders

waaren, hierop liet ik Mr. van der Heijden roepen, ook stond

broer Louw op, ondertusschen wierd 'er een verclaring opgesteld

en geteekeud. nadat we eenige glaasjes wijn hadden gedronken

en wat smookkruijd verbrand is Mr. van der Heiden gaan

stappen. die twee vrunden gaf liunne paarden braaf brood te

eeten, toen dronken we een afscliijd teug, waarop de Vrunden te

paard steegen en vertrokken. dezen nagt wierde mij vertelt

datter drie gecommts buijten stonden te komen, die bij de huijzen

zoude gaan, om de menschen die niet hebben willen teekenen,

door schoone beloften daartoe te brengen.^

Donderdaff den 25c. S'morgens warm weer. deesen morgen

quam Mr. van der Heijden hier met twee franssen van onse

broederschap, Mr. Abraham Bleusel bragt mij een brief van

Mr. Pierre Villiers die door mij is beantwoord, wijders hebben de

twee vrunden mede een verclaring gegeven van bun wedervaren

met Beelzebub de schoft.^ nadat we met de Vrunden gedronken

en gesmookt hadden, alsmede hun behoude rijs gedronken, zijn

ze vertrokken. ondertusschen bleeven de Messrs. van der Heijden

en van der Bijl hier nog wat praaten, dog ze zijn op de middag

neevens broer Louw en Mr. Gerrit Remkes na 't huijs van Mr.

van der Bijl gewandeld, om vandaar met hun drien na de Caab

te rijden. tegens aanstaande Zondag stond Mr. van der Heijden

weder buijten te komen.

Vrijdag den 26e. S'morgens tamelijk weer. desen voormid-

dag quam Mr. van der Bijl hier met eenen Pieter Erasmus,

woonagtig in de Wagenmakers Valleij, de man verhaalde niet

geteekend te hebben, hij heeft dan een verclaring gepasseert,

van 't geen hem was wedervaren, hierop is hij weder vertrokken.

des middags zijn de Messrs. van der Maas en Roggeveen na

Willem Nel gereeden. zij quamen s'avonds 'thuijs, en waren zeer

vrolijk.

> Die verklaring wordt gegeven, Contra Ded., bl. 47.

- De Gouverneur had, als voonvcndsel, 't plan bedacht, die drie te laten
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repent, and so received again. About midnight come a battering

at our door, the which being opened we found it was two French-

men of our company, whereupon I bid summons Mr. van

der Heijden, my brother Louw rising likewise, and meantime

a deposition drawn and signed. After we had drunk sundry

glasses of wine, and smoked a pipe or two of tobacco, Mr. van der

Heijden went his way. Our two friends did give their steeds an

honest meal, and then we all to drain a stirrup cup, and so our

friends to horse and away. Was told to-night there is three

commissioners to come abroad, for to go about the houses, and

with fair promises prevail on those to sign that have refused.

Thursday the 25th. Warm morning. This morning come

Mr. van der Heijden here with two Frenchmen of our company,

Mr. Abraham Bleusel bringing me a letter from Mr. Pierre

Villiers, the which I answered, and next our friends did likewise

give a declaration, touching their passage with the rogue

Beelzebub, and so after drinking with our friends, and smoking

and drinking again to their safe journey, they went their way,

and meantime Messrs. van der Heijden and van der Bijl to stop

with us for some further talk, but the same toward midday, with

my brother Louw and Mr. Gerrit Remkes, to walk to Mr. van der

Bijl's, the three designing to set forward to the Cape from there.

Next Sunday Mr. van der Heijden to come abroad again.

Friday the Q,6th. Fair morning. This morning come Mr.

van der Bijl, with one Pieter Erasmus, residing in the

Wagonmakers' Valley. The man declared not to have signed,

but passed a deposition as to how the affair was sped with him,

and so took leave. In the afternoon Messrs. van der Maas and

Roggeveen riding to Willem Nel's, and come home at evening,

and mighty merry.

vernemcn, hoeveel oudo wijn do vrijburgers nog hadden (Vgl. Ded., bl. 152, en

Bogaert, bl. 513).

' V. do verklariug van Blcuscl, Contra Dcd., bl. 17.
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Saturdafi dm 27r. S'morgens warm weer. dezen morgen ten

half agten quamen hier de drie gecommite: Verzijl, U: Cruse:

en Vieravond. van hunne paarden gesteegen zijude, quamen zij

in 't prieel, nadat ze waren nedergezeeten nam Verzijl 't woord

op, mij niet anders vragende als : Hebt ge ook oude wijn aan de

Compe: te leveren,^ waarop ik hebbe geantwoord Neen, ik liet de

Messrs. een zoopje geeven, toen zijn ze weder te paard gesteegen

en vertrokken.

1 Vgl. noot bl. 152.
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Saturday the '2/7th. Warm morning. This morning at half

of eight put in the three commissioners, Yerzijl, U. Cruse, and

Vieravond. Being light down from their horses, they come

within the arbour, and when they was sate down Verzijl did

take the word, but put no other question, but only. Have you

any old wine for to supply the Company, to the which I

answered. No, and served my gentlemen a drink, and so they

to horse again and parted.



AANHANGSEL

DE KLACHTEN DEE VEIJBURGEKS

TEGEN DE GOUVERNEUR,

WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL

HOOFDSTUK I

INLEIDEND

Het Dagboek van Adam Tas mag de lezer niet in handen gegeven

worden, zonder dat hij weet, wat voor een mens de schrijver was, doch

op dit punt zijn de meningen der geschiedschrijvers verdeeld. Wil

men Theal geloven, dan was Adam Tas een Zuid-Afrikaanse Hampden ;

wil men Colvin of Edgar volgen, dan was hij een " perjured scoundrel."

Of Tas voorgesteld wordt als held of als schurk, hangt geheel af van

de houding door de historikus ingenomen tegenover de zogenaamde
" van der Stel Kwestie."

§ 1. Z)e " van der Stel Kwestie.'"

Er bestaat, eigenlik gezegd, geen van der Stel kwestie. De
" kwestie " is reeds meer dan twee honderd jaar geleden beslecht met

de uitspraak der Bewindhebbers op de klachten van de vrijburgers

tegen van der Stel. En sinda het jaar 1711, toen Abraham B6gaert,

in zijn " Historische Reize," zijn persoonlike ondervinding in de strijd

tussen de Gouverneur en de kolonisten in 't licht gaf, is zijn opvatting

van de beweging de enige geweest, die door oordeelkundigen gehuldigd

werd.

In onze dagen heeft Theal, na het meest degelike en grondige

onderzoek van de oorspronkelike stukken in de Kaapse en Haagse

archieven op de zaak betrekking hebbende, de opvatting van B6gaert

in alle opzichten bekrachtigd. Niemand heeft ook getwijfeld aan de

juistheid van de voorstelling, dat Willem Adriaan van der Stel een

hebzuchtig tiran was, die de kolonisten op de wreedste wijze heeft



APPENDIX

THE COMPLAINTS OF THE FEEE BUKGHEES

AGAINST THE GOVEENOE,

WILLEM ADEIAAN VAN DEE STEL

CHAPTER I

INTRODUCTORY

The Diary of Adam Tas cannot fairly be placed in the reader's bands

witbout a word as to tbe personality of tbe diarist. This is a matter upon

wbicb historians bold conflicting opinions. If we may believe Tbeal,

Adam Tas was tbe Hampden of South Africa. If, on tbe other band,

we are to follow Colvin and Edgar, he was a " perjured scoundrel."

Whether the historian depicts Tas as hero or villain, depends entirely

upon bis attitude towards tbe so-called " van der Stel question."

r

§ 1. The " van der Stel Question.'''

To be perfectly precise, there is no van der Stel question. With
tbe verdict pronounced by tbe Directors more than two hundred years

ago upon the complaints lodged by the colonists against van der

Stel, tbe "question" ceased to exist. And since tbe year 1711, when

Abraham Bogaert in bis " Historical Journey " gave to the world

bis personal experiences during the conflict between the Governor

and tbe settlers, Bogaert's view of the movement has met with

universal acceptance amongst those capable of forming a judgment.

In our own time tbe historian Tbeal, after a most thorough and

searching examination of the original documents relative to tbe affair

in tbe Archives at tbe Cape and tbe Hague, has confirmed the version

of Bogaert in every particular. The essential accuracy of the view

wbicb represents Willem Adriaan van der Stel as an avaricious tyrant

who oppressed the settlers with the most vindictive cruelty, was never
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onderdrukt, totdat wijlen de heer H. C. V. Leibbrandb, Koloniaal

Archivaris aan de Kaap, een poging aanwendde, om de zo miskende

Gouverneur te rehabiliteren,

§ 2. Leibhrandt en zijn School.

In zijn " Rambles through the Archives " i heef t Leibbrandt

getracht, van der Stel te verdedigen,—doch zonder veel sukses. Verder

heeft hij een vertaling gepubliseerd van de correspondentie tussen de

Kaapse Gouverneur en Raad en de Overheid in Nederland en Indie, en

ook van van der Stels verdediging van zichzelf, de " Korte Deductie." 2

Dit laatste werk, waarover later veel gezegd zal worden, is voorzien

van een reeks uittreksels uit de officiele bescheiden, betrekking hebbeude

op de twist tussen de Gouverneur en de vrijburgers. De opsteller geeft

voor, dat die uittreksels behoorlik gemaakt zijn, en de waarheid behelzen.

In der waarheid is er, onder de bijna twee honderd stukken, niet

een enkele groep dokumenten van enig belang, die niet 6i gemutileerd,

6f vervalst is, en wel op de grofste wijze. Die uittreksels dienen

geenszins, om de waarheid te openbaren. Integendeel, ze werden opzet-

telik gemaakt, om de waarheid te onderdrukken.

Daar nu Leibbrandts vertaling van de " Korte Deductie," door de

publicatie van regeringswege, een soort officieel karakfcer kreeg, heeft

zij, (op de oningewijden altans), indruk gemaakt. En de gevolgen zijn

niet uitgebleven,

Een werkje van Mevrouw A. F. Trotter, " Old Cape Colony," in

1903 verschenen, toont zeer duidelik Leibbrandts invloed. Willem

Adriaau van der Stel wordt hierin voor het eerst gehuld in dat zoeterig-

sentimenteel waasje van verering van miskende grootheid, dat spoedig

de grondtoon zou worden van een hele reeks van geschriften, alle

geinspireerd door Leibbrandts opvatting, en alle direkt gebaseerd op

zijn vertaling van de " Korte Deductie."

De volgende vrucht van Leibbrandts werk was een boek van de

heer Ian Colvin, "The Eomance of South Africa" (1909), waarin de

traditionele opvatting van de strijd tussen van der Stel en de vrijburgers

en van 's Gouverneurs karakter heftig aangevallen werd. Volgens

Colvin is de voorstelling hiervan, door Bogaert gegeven, en door Theal

bekrachtigd, geheel verkeerd. " If the records prove anything," zegt

hij, nogal categories, "they prove that he (Willem Adriaan) was as

good a man as his father, that he ruled wisely and kindly, and that his

fall was due to a wicked conspiracy bolstered up by charges which were,

one and all of them, entirely and absolutely false." ^

» Kaapstad, 1887.
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questioned until the late Mr. H. C. V. Leibbrandt, Colonial Archivist at

the Cape, attempted the rehabilitation of the Governor who had been

the victim of so complete a misconception.

§ 2. Leibbrandt and his School.

In his " Rambles through the Archives " Leibbrandt endeavoured

to whitewash van der Stel, but with little success. He also published

a translation of the correspondence between the Governor and Council

at the Cape and the authorities in India and the Netherlands, as well

as of van der Stel's defence of himself, the " Korte Deductie." This

last work, of which we shall have much to say later, is furnished with

a series of excerpts from the official records bearing upon the dispute

between the Governor and the colonists. The author professes that

these excerpts have been made bona, fide, aud contain the truth. In

point of fact, out of close upon two hundred documents there is not

one single series of any importance that has not either been mutilated

or falsified, and that in the most shameless fashion. So far from serving

to reveal the truth, the excerpts in question were purposely framed to

suppress it. At the same time, Leibbrandt's translation was published

on behalf of the Government, and was in a sense hall-marked as official.

It therefore succeeded in producing an impression, at least upon the

uninitiated, which has not been barren of results.

A work by Mrs. A. F. Trotter, which appeared in 11)03 under the

title " Old Cape Colony," shows very clearly the influence of Leibbrandt.

It is here that we first discover the figure of Willem Adriaan, the

" great traduced," invested with that glamour of pseudo-romance with

which a sickly sentimentality is wont to surround the objects of its

adoration, and which we speedily find reflected in the pages of a

whole series of writings, all inspired by Leibbrandt's conception, and

all directly based upon his translation of the " Korte Deductie," or

Defence. The next fruit of Leibbrandt's work was a book by Mr. Ian

Colvin, "The Romance of South Africa" (1909), which contains a

rousing assault upon the traditional version of the conflict between

van der Stel and the colonists, and of the Governor's character.

According to Colvin, the representation given by Bogaert and con-

firmed by Theal is wholly misleading. " If the records prove any-

thing," he says, categorically enough, "they prove that he (Willem

Adriaan) was as good a man as his father, that he ruled wisely and

kindly, and that his fall was due to a wicked conspiracy bolstered up by

charges which were, one and all of them, entirely and absolutely false."

•^ Over dczo brounou zio bouedeu, Hoofdstuk II., Parr. 1 A, 3 A, bll, IGG, 182.

=> Op. cit., 145.
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De verschijnin^^ van Colvins boek, dat ook andere verdraaiingen van
onze geschiedcnis bevatte, lokte dadelik tegenspraak uit, en gaf aan-

leiding tot een lauge correspondentie in de Cape Times, gedurende de

maanden Augustus tot November 1909, tussen Leibbrandt, Colvin en

andere verdedigers van van der Stel aan de eene kant, en Theal, die de

oude zienswijze vertegenwoordigde, aan de andere.i

Professor J. Edgar kwam ook in het strijdperk, en sloot zicU aan

bij de verdedigers van de Gouverneur. Ziju beschouwing vindt men
in zijn brief van 20 Augustus 1909. Hij heeft die opvatting later

bijna woordelik overgenomen in zijn leerboek, voor onze scholen bestemd,
" The Expansion of Europe," Dl. 1. Zij komt hierop neer :

De wrijving tussen de kolonisten en de Gouverneur was de schuld,

niet zozeer van de Gouverneur als wel van het systeem, dat hij moest

toepassen ; de handelwijze van de vrij burgers in het optrekken van bun
Klachtschrif t, vindt hij, " cannot stand a moment's examination "

;

later hebben de voornaamste ondertekenaren hun beweringen herroepen,

en " after these damaging admissions, it is hardly worth while examin-

ing the document (het Klachtschrift)." 2

" It is difficult," zegt hij, " under these circumstances to interpret

the matter as other than a spiteful conspiracy to get rid of an unpopular

Governor." " It was undoubtedly to his interest," zegt hij verder, " and

in his power to use his position as Governor in a way profitable to him-

self and prejudicial to the colonists. Whether he ever actually did so

or not can never be adequately determined. The whole evidence rests

on hearsay and on the gossip of his personal enemies." ^

Hoewel het Theal gemakkelik viel de juistheid van zijn opvatting

met een overvloed van bewijzen aan te tonen, zijn tegenstanders waren

niet overfcuigd.

Colvin heeft later, in zijn inleiding tot Mendelssohns " Afrikaanse

Bibliografie," zijn beweringen herhaald.*

En Edgars leerboek, bij duizenden verspreid onder onze school-

gaande jeugd, verkondigt nog steeds zijn eigenaardige opvatting van

de zaak.

Noch Colvin noch Edgar heeft, zover men naar hun eigen geschriften

mag oordelen, ooit een enkel oorspronkelik dokument uit de duizenden,

die op de kwestie betrekking hebben, geraadpleegd.^ Zij hebben zich

vergenoegd met de stukjes en brokjes door van der Stel in de Deductie

openbaar gemaakt, en met de dokumenten later door Leibbrandt, bij

' Theal heeft later de kwestie breedvoerig besproken, in de South African

News, 3 Augustus 1910, vgg.

« Bl. 200.

3 Zo ook in zijn brief aan de Cape Times, 20 Aug. 1909.
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The appearance of Colvin's work, which was by no means innocent

of other distortions of our history, at once elicited reply, and gave rise

to a lengthy correspondence in the Garpe Times, during the months

August-Xovember, 1909, between Leibbrandt, Colvin, and other

champions of van der Stel upon the one side, and Theal, representing

the older point of view, upon the other.

Professor J. Edgar also entered the lists, and ranged himself upon

the side of the Governor's champions. His views were contained in

his letter of August 20, 1909, and were subsequently reproduced almost

verbatim in his text-book, " The Expansion of Europe," compiled for

use in our schools. They may be summarised as follows : The friction

between the colonists and the Governor was the fault not so much of

the Governor as of the system he was called upon to Avork. The
methods employed by the settlers in framing their Memorial cannot, he

holds, " stand a moment's examination." The leading signatories subse-

quently withdrew their allegations, and " after these damaging admis-

sions it is hardly worth while examining the document " (the Memorial).

" It is diflBlcult," he says, " under these circumstances to interpret the

matter as other than a spiteful conspiracy to get rid of an unpopular

Governor." " It was undoubtedly to his interest," he continues,

" and in his power to use his position as Governor in a way profitable

to himself and prejudicial to the colonists. Whether he ever actually

did so or not can never be adequately determined. The whole evidence

rests on hearsay, and on the gossip of his personal enemies."

It was no difficult matter for Theal to establish, with more than a

sufficiency of evidence, the correctness of his views. But his opponents

were unconvinced. Colvin has subsequently repeated his contentions in

his introduction to Mendelssohn's " South African Bibliography "
; and

Edgar's text-book, which circulates in its thousands amongst our school-

going population, still continues to proclaim the author's singular

conception of the episode.

Now, if we may judge from their own writings, neither Colvin nor

Edgar has ever consulted a single original out of the thousands of

documents which bear upon the question. They have contented them-

selves with the broken fragments published by van der Stel in his

Defence, and with the documents which Leibbrandt at a later date,

• Mendelssohn's " South African Bibliography," 2 din., Londen, 1910.

•'' Colvin spreekt wel van zijn " complete examination of the whole

dossier " (Mendelssohn, 1. liv.), doch hij kent Bogaert en Valentijn niet, en
" did not know of " de Contra Deductie, voor 1909 1 (Zie beneden, Hoofdstuk II.,

Par. i. B., bl. 166.)

M
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vvij'ze van aanvuUing op deze verdediging, vertaald en uifcgegeven in de

" Letters Despatched," etc.

Het is dan ook geenszins te vcrwonderen, dat zij de kwestie anders

opvatten dan diegenen, die werkelik op de zaak zijn ingegaan. Zij

hebben alleen het getuigenis van de ene partij gezien, en verkeren

onder de waan, dat dit ex iJarte getuigenis alles is, wat er over de zaak

bestaat.

§ 3. Wat is de Waarheid ?

Wat is dan de waarheid ? Is deze te vinden in de voorstelling van

Bogaert en Theal ? Zo ja, waarom heeft Theal dan niet zijn tegen-

standers kunnen overtuigen ? Is misschien de vraag niet nit te maken,

kunnen wij de waarheid niet te weten komen ?

De kwestie is zeker ingewikkeld, de oplossiiig moeilik binnen vaste

perken uit te werken. Men behoeft, echter, geenszins te wanhopen,
" aangezien," (om met Tas te spreken), " aangezien de waarheijd onver-

wrikbaar staande blijft, en de leugen van selfs moet valen." i

Alleen, de schrijver onderneemt niet, hij haast zich dit te zeggen,

en met nadruk te zeggen,—hier de lide waarheid te geven. De hele,

ingewikkelde kwestie, met al haar vertakkingen, kan hier niet in al de

biezonderheden besproken worden. Dit is oumogelik in een aanhangsel

op een boek, dat bovendien reeds in duplo moet verschijnen.

Het onderzoek, dat hier volgt, heeft zich diis streng moeten bepalen

tot een hoofdpunt in 't vraagstuk, nl., tot de aard van de klachten der

vrijburgers tegen van der Stel.

Zijn die klachten gegrond ? Of heeft van der Stel zijn onschuld

bewezen ? Dat is de kwestie, dat is de grond van het hele vraagstuk.

De klachten zijn zo veelomvattend, zo specifiek, zij bevatten zulke

ernstige aantijgingen tegen de G-ouverneur, dat alles afhangt van deze

beslissing.

Zijn die klachten gegrond, dan was van der Stel een schurk, opge-

vreten door hebzucht, zonder het minste plichtsgevoel, een " geesel van

deses lands inwoners." 2 Zijn ze integendeel ongegrond, dan was hij

een onschuldig martelaar, opgeofFerd aan de nijd en de haat van geweten-

loze vrijburgers.

In de Klachten hebben wij dus de wortel van de zaak : zij veroor-

delen of de beschuldigde of de beschuldigers.

§ 4. Plan van dit Onderzoek.

0ns onderzoek begint met een bespreking van de bronnen voor de

stiidie van de kwestie (Hoofdstuk II.). Dan volgt een uiteenzetting
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by way of supplement to this Defence, translated and issued in his

" Letters Despatched," etc. It need, therefore, occasion no surprise

that they should hold other views upon the question than those who
have really studied the problem. Having seen the evidence of the one

party only, they cherish the fond belief that this ex parte evidence is

all that exists relative to the affair.

§ 3. Wluit is the Truth 9

What then is the truth ? Can we find it in the case as stated by

Bogaert and Theal ? If so, why is it that Theal has failed to convince

his opponents ? Is it perhaps that the problem is incapable of solution,

and that we can never know the truth ?

The question is certainly complicated, and the solution ditticult to

work out within fixed limits. At the same time there is certainly no

need to despair, " for that," in the words of Tas himself, " the truth

do stand alway impregnable, and the lie must still fail of itself." On
the other hand, the writer hastens to state, and to state emphatically,

that he does not undertake in the present work to give the whole truth.

The whole complicated question, with its numerous ramifications, cannot

here be discussed in all its details. This is impossible in the appendix

to a book which ah-eady labours under the disability of having to appear

in the dual medium. The investigation which follows has therefore

been strictly confined to the one main issue, namely, the character of

the indictment framed by the colonists against van der Stel. Was
there foundation for their charges, or was van der Stel successful

in establishing his innocence ? The root of the whole question lies

here. The indictment is so comprehensive and yet so specific, and

comprises accusations against the Governor of so grave a character, that

the decision of this one point decides everything. If the charges are

substantiated, then van der Stel was a scoundrel, devoured by avarice,

without the smallest sense of duty, " a scourge unto the inhabitants of

this land." If, on the other hand, they rest upon no foundation, then

van der Stel was an innocent martyr, sacrificed to the jealousy and
hate of his unscrupulous adversaries, the colonists. The Memorial
contains the root of the matter ; it condemns either the accused or the

accusers.

§ 4. Plan of the Inquinj.

Our inquiry begins with some account of the sources for the study

of the question (Chapter II.). Then follows a discussion of the condition

> Dagboek, onder 18 Feb. 1706 (bl. 140).

^ Zo noemen hem de burgers in 't Klachtschrift.
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van de toestanden aan de Kaap, de verhouding tussen ambtenareu en

boeren,—de aanleiding tot 't opstellen van 't Klachtschrift, met een

analyse van zijn inhond, (Hoofdstnk III.). Hoofdstuk IV bevat een

onderzoek naar de wijze, waarop de Gouverneur zich tegen de klachten

zoekt te verdedigen door getuigenis 'te zijnen gunste te verzameleu, en

door de klagers scherp te vervolgen, om ze te doen herroepen ; voorts,

een vergelijking van zijn gepubliseerde " Uittreksels " uit de ver-

horen der gevangen genoraen burgers met de oorspronkelike minuten op

't Archief ; en eindelik een waardering van zijn Korte Deductie.

In Hoofdstuk V. wordt een onafhankelik onderzoek ingesteld naar

de oorzaak en de aard van de klachten tegen van der Stel, om een

beslist antwoord te kunnen geven op de vraag, of die klachten gegrond

waren, of niet. In 't laatste Hoofdstuk (VI.) wordt de betekenis van

de episode korteliks besproken.
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of affairs at the Cape, the relations between the officials and the farming

community, and the occasion which led to the drafting of the Memorial,

with an analysis of its contents (Chapter III.). Chapter IV. contains

an inquiry into the methods by which the Governor sought to defend

himself—his collection of evidence in his favour, and his rigorous pro-

ceedings against the complainants in order to force them to withdraw

—

accompanied by a comparison of his published extracts from the interro-

gatories of his prisoners with the original minutes in the Archives, with

finally an appreciation of his Defence, the " Korte Deductie." Chapter V.

institutes an independent inquiry into the origin and character of the

charges against van der Stel, with a view to deciding the question

whether or not they rested upon any foundation. In the sixth and last

chapter the significance of the whole episode is briefly discussed.



IIOOFDSTUK II

DE BRONNEN

Een korte besprekiiig van de bionnen moet aan ons onderzoek

voorafgaan. Wij nemen in de eerste plaats de gediTikte werken nit

de tijd van de onlusten. Deze bestaan uit de geschriften van de

partijen,—de Gouverneur en de burgers, en van min of meer belangloze

toeschouwers, niet direkt bij de twisten betrokken.

§ 1. De Geschriften der Partijen.

A. De Korte Deductie.—Na het ontslag van W. A. van der Stel,

is te Amsterdam anoniem verschenen de bekende " Korte Deductie,"

door Leibbrandt vertaald als " Defence of W. A. van der Stel." Deze

was zonder twijfel het werk van van der Stel zelf.i Zij bevat 't

Klachtschrift der burgers, met een weerlegging van de verschillende

klachten, en een bijlage, bestamde uit een groot aantal uittreksels uit

officiele bescbeiden van allerlei aard, ten doel hebbende, de onschuld

van de Gouverneur te bewijzen.

Deze uittreksels zijn ecbter zodanig verdraaid en geven een zo

scheve voorstelling van de ware toedracht van zaken, dat een groot

deel van ous onderzoek zal moeten bestaan uit een vergelijking van van

der Stels " Uittreksels " met de oorspronkelike dokumenten. Het
ware karakter van de Korte Deductie zal dus eerst op 't einde van

Hoofdstuk IV besproken worden.

B. De Contra Deductie.—Het antwoord der vrijburgers op de Korte

Deductie van van der Stel werd door Tas en van der Heiden, hiertoe

gemachtigd door hun medeburgers,^ opgesteld en uitgegeven onder de

Titel: CONTEA-DEDUCTIE, ofte grondige Demonstratie van de

valsheit der uitgegevene Deductie, bij den Ed. Heer Willem Adriaan

van der Stel, enz. Hierin is begrepen " Een nauwkeurig Verhaal, van

al 't geene de Heer van der Stel in den jare 1706 heeft werkstellig

gemaakt, om de Yryburgeren aan de Kaab t' onder te brengen," en

ook " Een beknopt antwoort op alle in gemelde Deductie, en deszelfs

^ Geen ander kon haar opgetrokken liebben, daar van der Stel alleen de door

hem vervaardigde uittreksels uit officiele bronnen in bezit had. Valentijn zegt,

zonder meer, dat van der Stel haar uitgaf (136).



CHAPTER II

THE SOURCES

We must preface our inquiry with a brief discussion of the sources,

beginning with the printed works dating from the period of unrest.

They consist of the writings of the two parties, the Governor and the

colonists, and of more or less disinterested spectators, not directly

involved in the dispute.

§ 1. Puhlirations of tlte Disputants.

A. The Defence or " Korte Deductie."'—After van der Stel's recall

there appeared at Amsterdam, anonymously, the well-known " Korte

Deductie," translated by Leibbrandt under the title of the " Defence

of W. A. van der Stel." This was indubitably the work of van der Stel

himself. It contains the Memorial of the burghers, together with a

refutation of the various charges, and a supplement consisting of

numerous extracts from official records of every kind, designed to

establish the Governor's innocence. These extracts, howevei", are so

garbled, and present so distorted a picture of the true position of

affairs, that our inquiry must in large measure consist of a comparison

of van der Stel's " excerpts " with the original documents. Not until

the close of Chapter IV. shall we be in a position to discuss the true

character of the Defence.

B. The Coimter Defence or " Contra Deductie.''''—The answer of the

burghers to van der Stel's Defence was drawn up and published by Tas

and van der Heiden, with the authority of their fellows, under the

following title :
" The Counter Defence, or Compleat Demonstration of

the lying Nature of the Defence published by the Hon. Willem Adriaan

van der Stel, etc." It includes " an accurate Relation of all the devices

contrived by Mr. van der Stel in the year 170G in order to the subduing

of the free burghers at the Cape," together with "a concise answer

unto all the naked shifts, delusive evidences, and other matters more

"^ Difc was na de verschijning van de Deductie. Om hun goede naam tegeu

van der Stel's aanvallen te vordedigen, besloten de burgers Tas en van der

Heiden naar Nederland te zenden, om daar hun antwoord te publiseren. (Zie

Contra Ded., Inleiding.)
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schriftelijke Verantwoordinge, voorgestelde naakte uitvluchten, abusee-

rende bewysstukken, en andere zaken meer : strekkende " (zo gaat de

titel voort) " Tot Verificatie van 't Klachtschrift, in den jare 1706
"

aan de Bewindhebbers der Compagnie afgezonden.

Dit lijvig boekdeel, dat over de 300 bladzijden folio beslaat, werd

in 1711 opgesteld, en in bet volgende jaar te Amsterdam uitgegeven.

Daar dit werk zeer zeldzaam is, en bovendien voor ons doel zeer

belangrijk, moet het hier meer uitvoerig besproken worden.

Gelijk de titel aanduidt, bestaat het werk uit twee delen, een histories

relaas van de gebeurtenissen aan de Kaap tijdens de strijd tussen

Gouverneur en vrij burgers, en ten twede, een antwoord op de verde-

diging van de Gouverneur, dat tegelijk ook strekt ter staving van de

klachten der burgers, vervat in hun Klachtschrift.

De Contra Deductie bevat een groot aantal bewijsstukken, waarvan

ruim 60 bestaau uit beedigde verklaringen, opgetrokken door de

Sekretaris van de Politieke Raad aan de Kaap, voor getuigen, en later

beedigd en gerecolleert voor een Kommissie uit de Raad van Justitie.

Dit was de gewone procedure bij 't optrekken van verklaringen, die

bewijskracht in rechte moesten hebben.

Er waren aan de Kaap geen Notarissen, voor wie dit kon gebeuren ;

ook was er geen Schepebank voor de vrijburgers alleen, gelijk te Ratavia.

Slechts twee ambtenaren,—de sekretarissen van de Politieke Raad en

van de Raad van Justitie hadden hier de bevoegdheid, uotariele stukken

op te trekken.^ De vrijburgers moesten zich dus van die twee bedienen.

Daar nu de moderne verdedigers van van der Stel omtrent de

Contra Deductie een eigenaardige skepsis aan den dag leggen,—(niet

minder eigeuaardig door 't feit, door hen zelf gekonstateerd, dat zij

het boek nooit in handen gehad hebben), is het misschien goed, nog ten

overvloede uit te leggen, in welke vorm die verklaringen gemaakt zijn.

Hier is de gewone vorm waarin die verklaringen gegoten zijn :

—

Verklaring.

" Heden den . . . Maart, 1711, Compareerde voor mij, Pieter de

Meyer, Secretaris van de Ed. Heer Gouverneur, en E. Agtb. Raad van

Politie deses Gouvernements, ter presentie van de na te noemen

getuigen, N. N., dewelke ter requisitie van de Oud-Heemraad aan

Stellenbosch Jacobus van der Heiden, en den Oud-Burger Vaandrig

Adam Tas, als gemagtigdens van eenige deeser Ingesetenen, Verklaart,

waar te zijn, dat. . .
."

• Kolbe, 692. Vgl. ook Brief van de Fiskaal Independent Blesius aan de

XVII, 25 April 1707 {Haag, Kol. Archief, 4035).
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set forth in the said Defence, as also in the Justification writ in his own
hand ; designed " (so the title continues) " unto the substantiating of

the Memorial dispatched in the year 1706 unto the Right Honourable

and Right Worshipful the Lords Directoi-s in the Illustrious Assembly

of Seventeen."

As this work is extremely rare and at the same time of supreme

importance for the purposes of our investigation, we must here discuss

it with some degree of fulness. Compiled in 1711 and published at

Amsterdam in the following year, it forms a stout volume of over three

hundred folio pages. As the title indicates, it consists of two parts, an

historical narrative of the events at the Cape during the struggle between

the Governor and the colonists, and an answer to the Governor's Defence,

which serves at the same time to substantiate the charges contained in

the colonists' Memorial. It comprises a large mass of documentary

evidence, including over sixty sworn depositions, drawn by the Secretary

to the Council of Policy at the Cape, and subsequently attested under

oath before a Committee of the Justiciary Council. This was the

procedure customarily followed in framing depositions designed to

serve as evidence at law. There was no such thing at the Cape as a

Notary Public, nor was there, as at Batavia, any bench of aldermen
for the free burghers exclusively. Only two officials had power to draw
notarial deeds, the Secretary to the Council of Policy and the Secretary

to the Justiciary Council, a circumstance which explains why the

colonists were obliged to have recourse to these two functionaries in

particular.

As the modern champions of van der Stel discover a singular

scepticism in the matter of the " Contra Deductie "—a scepticism none

the less singular in view of the circumstance, attested by themselves,

that they have never had the volume in their hands—it may be well,

even at the risk of violating one's sense of proportion, to set out in

full the form in which these depositions were drafted. The usual

form is as follows :

—

Dq)osiUon.

"This day, the . . . March, 1711, appeared before me, Pieter de

Meyer, Secretary to the Honourable the Governor, and to 'the Right

Worshipful the Council of Policy of this Government, in the presence

of the undermentioned witnesses, N. N., the which upon the instance

of Jacobus van der Heiden, sometime Heemraad of Stellenbosch, and
Adam Tas, sometime Burgher Ensign, as by authority representing

certain lieges of this place, declareth to be true that ..."
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(Op het cinde van de verklarino;) " Alle 'fc gene voorsz. staat, voor-

uoemde Deposaiit klaar en duidelijk voorgeleesen zijnde, verklaarde bij

liet zelve te zijn de Suivere en opregte waarheid, gevende voor redenen

van wetenschap als in den Text, met presentatie het zelve des noods en

daar toe versogt zijnde, met gestaafden Eede nader gestand te doen.

" Aldus gedaan en gepasseert ter Secretarije aan Cabo de Goede Hoop,

ten overstaan van A. en B., als getuigen van gelove biertoe versogt, die

de minute deeses nevens de Comparant ende mij Hecretaris mede bebben

ondertekent. (Onder stond) 't Welk ik getuige. (Was getekend) Pr.

de Meyer, Secretaris. (Lager) Collatione Concordat. (W. G.) Dl.

Tbibault."

Hiermee was de verklaring nog niet in orde. Zij moest nog voor

de Sekretaris en gekommitteerden uit de Raad van Justitie beedigd en

bekracbtigd worden. Onder aan de verklaring volgt dus ook bet

Recollement.

" Compareerde voor de ondergetekende Gecommitteerdens uit den
E. Agtb. Raad van Justitie deeses Gouvernements, de Deposant in de

bovenstaande verklaring genoemd, dewelke zijn gegevene getuigenis

van woorde tot woorde klaar en duidelik voorgelezen zijnde, verklaart

daarbij volkomen te persistereu, niet begerende dat er iets meer bijge-

voegd, ofte van gedaan werden zal, en sprak dierbalven tot bekragtig-

ing der waarheid van dien, de Solemneele woorden : Zoo u'oarlijk helpe

mij God almagtig.

Aldus gedaan en gerecolleert, in 't Casteel de Goede Hoop, de . . .

Maart, 1711, voor de EE. X en Y., Leden uit den E. Agtb. Raad,

opgemeld, die de minute deezes, nevens de Comparant ende mij Secre-

taris mede bebben ondertekend. (Onder stond). Quod attestor.

(W. G.) Daniel Tbibault. Seers."

De lezer duide mij deze onnodige inlassing niet ten kwade. Wij

bebben critici te bevredigen, die geloven, dat, terwijl de stukken door

van der Stel gepubliseerd in de Deductie " would satisfy any judge in a

court of law," dit niet bet geval is met de Contra Deductie. " From the

point of view of historical evidence," zegt Edgar, "the Contra Deductie

is absolutely worthless." Als zijnde getuigenis door Tas en van der

Heiden verzameld, " no court of law would accept it for a moment." ^

' In de Cape Times, 25 Aug. 1909.
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(At the close of the deposition)—" All of which, as above set forth,

being clearly and distinctly read out unto the Deponent aforesaid, he

did declare the same to be the pure and honest truth, with occasions

of knowledge as set forth in the Text, and under engagement if so

required and desired for to confirm the same with Oath of attestation.

" Done and passed at the Secretariat, Cape of Good Hope, in presence

of A. and B., as witnesses of good faith hereunto desired, the same

together with the Deponent and the Secretary, signing ^the minute

hereof.

(Beneath) " As witness

" (Signed) Pr. de Meyer, Secretary.

(Underneath) " Compared and found connect.

" (Signed) Dl. Thibault."

The deposition was not yet in order. It had still to be attested and

confirmed before the Secretary and a Committee of the Justiciary

Council. Below the deposition itself is found accordingly the

Attestation.

"Appeared before the undersigned Commissioners of the Right

Worshipful the Justiciary Council of this Government, the Deponent

in the above declaration named, the which, his evidence as given being

clearly and distinctly word by word read out, declareth fully to abide

thereby, not desiring there shall anything be added to or taken from the

same ; in confirmation of the truth whereof he did therefore speak

the solemn words

:

" So help me Almighty God !

" Done and attested in the Castle of Good Hope, the . . . March, 1711,

before the Hon. X. and Y., members of the Right Worshipful the

Council aforesaid, the same, together with the Deponent and the

Secretary, signing the minute hereof.

(Beneath) " Qiiod attestor.

" (Signed) Daniel Thibault, Secretary."

The reader must pardon this somewhat unnecessary interpolation.

We have critics to conciliate who hold that the documents published by

van der Stel in the Defence " would satisfy any judge in a court of law,"

but that the same cannot be said of the Counter Defence. '* From the

point of view of historical evidence," Edgar maintains, " the Contra

Deductie is absolutely worthless." Being evidence collected by Tas

and van der Heiden, " no court of law would accept it for a moment."
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Colvingaat nog verder :
" I cheerfully admit," zegt hij, " that I did not

know of this pamphlet, (de Contra Deduotie). But if I had known of

it, I should not have allowed it to influence my judgment in the least,

for the simple reason that it is not evidence ... I know enough of

the law and the principles of proof to be quite certain that no judge
would reopen a case to admit this document." De Contra Deductie,
" whatever it may contain, is worthless." i

Nu is het juist heel duidelik, uit de vorm van deze verklaringen,

dat een " court of law " ze niet alleen aangenomen heeft, maar ze zelfs

geauthentiseerd en gewaarborgd heeft. En bovendien waren nog de

meeste leden van dit Hof gezworen vijanden van'de burgers, persoon-

lik betrokken bij de aantijgingen van dezen, en kort te voren nog met
diezelfde burgers gewikkeld in een strijd op leven en dood.2

De bijna benijdenswaardige luchthartigheid, waarmee de Contra

Deductie verworpen wordt, zou ons misschien enigszins bevreemden,

hadden wij niet Colvins uitleg hiervan :
" I cheerfully admit that I did

not know of this pamphlet."

De overgrote meerderheid van deze verklaringen z'ijn nog in 't oor-

spronkelike bewaard op 't Kaapse Archief. Daar heb ik de oorspronke-

like minuten van diegene, die ik nodig had, vergeleken met de kopieen

in de Contra Deductie : nergens heb ik een enkele afwijking gevon-

den in de kopieen. De Contra Deductie geeft getrouwe afschriften,

die woordelik overeenstemmen met de originelen. Deze verzekering

is vooral nodig, daar de lezer spoedig zal zien, dat het heel anders

gesteld is met de " Extracten " uit dokumenten, door van der Stel in

zijn Deductie afgedrukt.

Buiten deze verklaringen zijn er verschillende van dezelfde aard, die

in Nederland voor Notarissen gegeven zijn, en voor de een of andere

Schepebank aldaar gerecolleerd. Die stukken (die niet heel belangrijk

zijn), heb ik niet kunnen controleren, maar zover zij door middel van

andere brounen indirekt te controleren zijn, heb ik ze even betrouw-

baar bevonden.

Een ander categoric bestaat uit verklaringen, die niet door de

Sekretaris Politiek opgetrokken zijn, maar alleen ondershands, hoewel

voor getuigen. Tas had natuurlik geen Sekretarie ter beschikking, toen

hij, gedurende de strijd, getuigenis tegen de Gouverneur zocht, en moest

zich zo goed hij kon behelpen.^ Deze stukken zijn dus ook minder

waardevol dan de eerste soort ; hieruit volgt echter niet, dat zij geheel

waardeloos zijn. Men moet hier meer voorzichtig zijn, en meer zorg-

» In de Cape Times, 30 Sept. 1909.

^ Zie beneden, Hoofdstuk IV. bl. 224, De Rechtbank. In 1711 waren de meeste
leden de kolonisten nog vijandig gezind.
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Colvin goes still further :
" I cheerfully admit," he says, " that I did

not know of this pamphlet (the Counter Defence). But if I had known
of it, I should not have allowed it to influence my judgment in the

least, for the simple reason that it is not evidence. ... I know enough
of the law and the principles of proof to be quite certain that no judge

would reopen a case to admit this document." The Counter Defence,
" whatever it may contain, is worthless." Now if there is one thing

which clearly appears from the form of these depositions it is this, that

not only were they accepted, but they were in point of fact authenticated

and attested by " a court of law." Moreover, the majority of the

members of this court were still the colonists' sworn enemies, were
personally involved in the dispute, and had shortly before been engaged
in a life and death struggle with these same colonists. The airy fashion

in which the Counter Defence is dismissed may compel our envy ; in

view of Colvin's explanation, "I cheerfully admit that I did not

know of this pamphlet" (318 folio pages!), it can scarcely excite

astonishment.

The great majority of these depositions are still preserved in the

original in the Cape Archives. I have there compared the originals

of such as I required with the copies in the Counter Defence, and

nowhere have I found a single variation in the copy. The Counter

Defence has given us perfectly accurate transcripts, agreeing word for

word with the originals. This assurance is particularly necessary as

the reader will soon see that precisely the reverse is the case with the

" extracts " from oflficial documents published by van der Stel in the

Defence.

In addition to these depositions there are various others of a similar

character, which were made in the Netherlands before this or that

notary, and there authenticated before some aldermen's bench. These

documents are of no particular importance, and I have been unable to

check them, but wherever it has been possible to check them indirectly

from other sources I have found them no less trustworthy.

Another category comprises depositions which were drafted, not by

the Secretary to the Council of Policy, but unofficially, although before

witnesses. During the struggle, when Tas was collecting evidence

against the Governor, the Secretariat was of course closed to him, and

he was compelled to make what shift he could. These documents are

accordini^ly less valuable than those of the first class, but it by no means

follows that they are entirely worthless. We must, however, exercise

greater caution, and examine them with greater care. It is, of course,

* Voorbeelden komen telkens in 't Dagboek voor, q.v.
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vuldig toetsen. Dat zij vals zijn is niet onmogelik, bet is alleen

ODwaarscbijnlik. Iminers, cle burgers wisten, dat de vijanden op de loer

lagen, en niets in de Contra Deductie zonden laten passeren, dat

maar in 't niinst twijfelacbtig mocbt scbijnen.

Er is voorts een reeks uittreksels uit 's Compagnies bescheiden en

dokumenten, voor zover die toegaukelik waren voor de burgers, of zij

afscbriften konden bemachtigen. Deze heb ik kunnen vergelijken met

de originelen, en voor zo ver ik dat gedaan heb, lieb ik geen enkele

afwijking gevonden.

"Wat dus de vorm betreft van de stukken in de Contra Deductie, die

is onberispelik, Er is hier niets dat gelijkt op de stelselmatige ver-

draaiing en onderdrukking, die wij, bij de stukken door van der Stel

gegeven, zo dikwels zullen vinden.

Wat de inhoud betreft, is er ook een groot verschil tussen deze

stukken en die van van der Stel. De Gouverneur had (zoals zal

blijken) zijn herroepingen en verklaringen verkregen van mensen, die

de dood voor ogen zagen, voor zover ze burgers waren, en voor

zover ze ambtenaren wareu, geheel onder zijn duim zaten. Hij kon

ze totaal ruineren, zelfs verbannen, naar goedvinden. Een wens van de

Gouverneur was voor de ambtenaar een bevel.

Het was de Gouverneur dus gemakkelik getuigenis naar zijn zin te

krijgen.^

De vrijburgers verkeerden in heel andere omstandigheden. Zij

hadden wel, toen hun getuigenis afgenomen werd, een overwinning be-

haald op van der Stel, doch deze overwiuniug was toen nog niet zee reeel

gebleken. Het scheen, alsof de ambtenaren, met hun vis inertiae, zelfs

de Bewindhebbers te machtig zouden zijn." Van der Stel verontacht-

zaamde totaal de uitdrukkelike orders van de XVII, om dadelik te

vertrekken. De Raad hielp hem hierin. Ook de andere ambtenaren

stoorden zich nog niet aan de bevelen, hun grond en vee te verkopen,

enz. Van der Stels opvolger was zijn neef , die geheel onder zijn invloed

stond. Het was, alsof er niets gebeurd was.^ Alleen alle ambtenaren

waren met een bittere wrok tegen de burgers vervuld. Deze " onechte

kinderen " der Compagnie, zoals zij de kolonisten noemden, hadden de

ambtenaren, de enige " echte kinderen " der Compagnie, een geduchte

nederlaag bezorgd. Hun kleine wereld was ondersteboven gekeerd.

1 Vgl. beneden, Hoofdstuk IV., A. bl. 212.

- Zo getuigt Valentijn, die de burgers in 't geheel niet vriendelik gezind is,

dat de ambtenaren zich aan de bevelen, zich van hun boerderijen te ontdoen,

niet stoorden, en •' in 't jaar 1716 hunue landeryen nog . . . bezaten." (Bl. 50.)

' De toestand bleef nog jaren na de herroeping van van der Stel zeer ongunstig

voor de burgers. Hij wou Vergelegen eenvoudig niet opgeven, (Res. Pol. Raad,
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not impossible that they are false, but at the same time it is improbable.

The colonists were aware that their antagonists were on the watch, and
were certain to let nothing pass in the Counter Defence that might

appear in the slightest degree open to question.

Finally we have a series of extracts from the records and papers of

the Company, so far as the colonists had access to these, or were success-

ful in obtaining copies. These extracts I have been able to compare

with the originals, and so far as this has been done I have failed to

discover a single discrepancy.

The form of the documents in the Counter Defence is therefore

beyond exception. There is nothing resembling the systematic dis-

tortion and suppression which we shall so frequently encounter in the

documents published by van der Stel. As for the contents, the contrast

between these documents and van der Stel's is no less fundamental.

The G-overnor's " confessions " and depositions were derived either from
his prisoners amongst the colonists or from his own officials. The
former, as we shall show, stood in actual fear of death ; the latter were

no less definitively in his power. He could at will completely ruin their

whole career, or even expel them the country. To an official the

Governor's wish was equivalent to a command. It was thus no difficult

task for the Governor to secure the evidence he desired. But the

colonists were very difiFerently situated. It is true that when the bulk

of their evidence was taken, they had achieved a victory over van der

Stel, but at the time the reality of the victory was still questionable.

It seemed as if tiie mere ?Hs inertiae displayed by the officials might yet

prove too strong even for the Directors. Van der Stel ignored the

express instructions of the Seventeen to leave the Cape at once, and he
was aided and abetted by the Council. The orders to sell their land,

stock, etc., had so far left the other officials equally undisturbed. Van
der Stel's successor was his cousin, and completely under his influence.

It seemed as though the situation remained entirely unchanged, except

that the olficials were now inspired with the most bitter animosity

against the colonists. These " bastards " of the Company, as they

styled the settlers, had inflicted upon the officials, the Company's only
" legitimate offspring," a very notable defeat. Their little world bad
suffered upheaval.

17 Feb., 21 Feb. 1708), en de ambtenaren hielpen hem achteraf zoveel zij konden.
Het is niet algemeen bekend, dat Tas en do andere burgers weer een Klachtschrift

aan de XVII zonden, waarin 't gcknoei van van dor Stels opvolger en neef,

d'Ablaing, boschrevon wordt. (Zio Kol. Archiof, Haag, 4035, " Gcschrift van
Adam Tas en veertien andere vrije Lantbouwers . . . aende Vergaderingh van do
Zeventiene (? 1707).)"
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Er was dus voor de vrijburgers geen de minste kans, om onbehoor-

like invloed te gebruiken bij het opmaken van de verklaringen. De

ambtcnaren zouden spoedig lont ruiken, en enige poging van dien aard

dadelik fnuiken. Wanneer dus de Sekretaris een verklaring, op verzoek

van Tas en van der Heiden, optrekt, kunnen wij ons nauweliks voor-

stellen, dat die verklaring niet inderdaad vrijwillig was. De depo-

sant had alle gelegenheid te weigeren of te klagen bij de regering, die

de burgers zo vijandig gezind was, indien er maar de geringste poging

gedaan werd, onbelioorlik te werk te gaan met het verkrijgen van

verklaringen.

Het blijft niettemin plichfc, alles dat ons in deze verklaringen

gegeven wordt, zorgvuldig te toetsen. Het getuigenis is meestal van

zaken, die voor vier of meer jaar voorgevallen waren,—(wat een be-

zwarende omstandigheid is) ; en de getuigen kunnen tans, nu de gehate

dwingeland gevallen is, makkelik de verdrukking vergroten, die zij

onder zijn bewind te lijden hadden, De beweringen moeten steeds

aan andere bronnen getoetst worden, en waar er overeenstemming is

tussen een verklaring en andere onafhankelike bronnen, zullen wij niet

ver van de waarheid zijn. Waar dat niet gedaan kan worden, moeten

we de orastandigheden in aanmerking nemen, de geloofbaarheid, waar-

schijnlikheid, enz., precies zoals met enig ander getuigenis, ons door

een partij in een geding aangeboden.

De lezer zal dan ook vinden, dat ik getracht heb niets aan te

nemen nit de Contra Deduetie, dat niet uit andere bronnen te contro-

leren is, en dat ik steeds de verklaringen zoveel mogelik aan andere

gegevens toets.

Er is nog veel in de Contra Deduetie, dat uitteraard minderwaardig

is als getuigenis. De moeilikbeden, waartegen Tas en van der Heiden,

bij het verzamelen van getuigenis te kampen hadden, waren zeer groot :

—de vrees voor onaangename gevolgen, de ouderlinge haat, de grote

afstanden, die de burgers van elkaar scheidden, de onwil, die steeds

bij de ambtenaren ondervonden werd, wanneer er een verklaring moest

gemaakt worden,i \xet vertrek van velen, die zeer belangrijk getui-

genis hadden kunnen geven, de dood van anderen, enz.

Om saam te vatten : de Contra Deduetie is een bron van de

grootste betekenis voor de studie van ons vraagstuk. De bewijs-

stukken, die zij bevat, zijn op zichzelf zeer belangrijk, en bovendien,

voor zover zij gecontroleerd zijn, echt en onvervalst bevonden.

Zij is derhalve volstrekt niet te vergelijken met de Deduetie, die

^ Toen b.v. Tas e.a. een verklaring wilden passeren waarin, " die iiber grosse
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The colonists, therefore, had not the slightest opportunity of employ-

ing undue influence whilst engaged in the collection of their evidence.

The suspicions of the officials would speedily have been aroused, and

any attempt of the kind nipped in the bud. So that wherever the

Secretary drafts a deposition at the request of Tas and van der Heiden,

we can scarcely suppose that such deposition was not really voluntary.

Had there been the very slightest attempt to obtain a statement by

improper means, it was the easiest thing in the world to decline, or to

appeal to the Government, whose attitude to the burghers was distinctly

hostile. At the same time it is none the less incumbent upon us to

subject to a careful examination whatever evidence we derive from these

depositions. For the most part they relate to events which took place

four years or more previously, a circumstance to which objection may
legitimately be taken, and now that the hated tyrant had fallen it was

a temptation for the witness to exaggerate the oppressive character of

his rule. We must therefore check every statement by a reference to

some entirely independent authority (or authorities), and where we find a

substantial agreement between our sources, we may conclude that we
are not far from the truth. Where no such comparison is possible, we
must weigh the general circumstances, the credibility of the statement,

the probability of the facts alleged, and so on, precisely as with any

evidence submitted to us by a party in an action at law. The reader

will find that I have endeavoured to exclude any evidence furnished by

the Counter Defence that cannot be verified from other authorities, and

that wherever possible I invariably check the affidavits which I cite by

comparison with independent data.

There is much other matter in the Counter Defence that from the

nature of the case is of less value as evidence. The difficulties with

which Tas and van der Heiden had to contend, when engaged in the

work of compilation, were very considerable—the fear of unpleasant

consequences, mutual animosities, the great distances which separated

the colonists from one another, the reluctance invariably displayed by

the officials when a deposition had to be drafted, the departure of many
witnesses who were in a position to furnish extremely important evidence,

the death of others, and so on.

To sum up, the " Contra Deductie " is an authority of primary signifi-

cance for the study of our problem. The documentary evidence which

it contains is extremely important in itself, and where verification has

been possible, has been found genuine and free from falsification. It

is therefore in no sense to be compared with the " Deductie," which

Falschheit des Secretarii Abraham Poulle," geopenbaard zou worden, werden liuu

de diensten van 't gerecht goweigerd. (Kolbe, 825.)

N
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bijna geen enkel stuk bevat, dat niet op de een of anderc wijze ver-

draaid of vervalst is.

Verre van geen " evidence " te zijn, en als " utterly worthless " te

verwerpen, vormt zij de belangrijkste verzameling dokumenten over de

van der Stel kwestie, die wij in druk bezitten.

§ 2. De Tijdgenoten.

Buiteu deze werken, door de twee partijen uitgegeveu, hebben wij

nog de verslagen van tijdgenoten, die de strijd tussen Gouverneur en

kolonisten van buiten hebben aanschouwd. Drie schrijvers komen als

zodanig in aanmerking,—Bogaert, Kolbe en Valentijn,

A. Abraham Bogaert i kwani 4 Februarie 1706 met de retourvloot

uit Indie aan de Kaap.^ Hij kende de Kolonie goed, daar hij er vroeger

reeds verscheiden nialen geweest 3 was. Hij logeerde, gedurende zijn

verblijf, bij een van de samenzweerders, en vertrok met de vloot naar

Nederland op 4 April 1706.* Zoals de lezer weet, had hij bij zijn

vertrek hefc Klachtschrift der vrijburgers tegen de Gouverneur, die

hemel en aarde bewogen had het in bezit te krijgen, in bewaring

genomen.

Bogaert heeft dus de woelingen aan de Kaap met eigen ogen

gezien. Hun " beginne en grootste hevigheid," zegt hij, heeft hij

" met eigen oogen beschouwt."

Hij geeft een zeer nauwkeurige beschrijving van de " kaapsche

Zaken," waarin zowel de gebeurtenissen als de inhoud van allerhande

stukken zorgvuldig en korrekt worden weergegeven. Zijn relaas is

op sommige punten vollediger dan dat van Tas en van der Heiden in

de Contra Deductie. Hij geeft ook een verhaal van wat er aan de Kaap

voorviel na zijn vertrek, en dit is niet minder vertrouwbaar.

Met de leidsmannen der vrijburgers, voor wier zaak hij een

levendige sympathie gevoelde, stond Bogaert in nauwe betrekking.

Hij heeft dus ook inzage gehad van de stukken, beedigde verklaringen,

enz., door hen bijeengebracht, ter verdediging van hun zaak. Zijn

verhaal bewijst, dat hij zich van die dokumenten bediend heeft. Hij

bleef ook nog later hun vriend, en toen, in 1711, hun Contra Deductie

verscheen, schreef hij hiervoor (naar de mode van de dag) een

inleidend vers.

Zijn verhaal heeft, op een aantal punten, een eigeuaardige overeen-

komst, in uitdrukking en zinswending, met het bekende, anoniem

verschenen, vlugschrift, de " Neutrale Gedagten." Of Bogaert werkelik

1 Abraham Bogaert, " Historische Keize door d' Oostersche Deeleu van Asia,

enz." Amsterdam, 1711.
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scarcely contains a single document that has not been tampered with,

one way or another. So far is it from being " no evidence," or from

deserving to be dismissed as " utterly worthless," that it constitutes the

most important collection of documents relative to the van der Stel

controversy, that we possess in printed form.

§ 2. The ConUmporaries.

Apart from these publications of the two opposing parties we have

also the accounts furnished by contemporaries who were outside witnesses

of the struggle between Governor and colonists. Three writers call for

mention under this head, Bogaert, Kolbe, and Valentijn.

A. Abraham Bogaert reached the Cape on February 4, 1706, on

board the return fleet from India. As a result of several previous visits

he Ivuew the Colony well. During his stay he took up his quarters with

one of the conspirators, and on the 4th April, 1706, he left with the fleet

for the Netherlands. As the reader is aware, he was entrusted upon

his departure with the charge of the Memorial which the colonists had

drawn up against the Governor, and which the latter had been moving

heaven and earth to secure. Bogaert was therefore an eye-witness of

the disturbances at the Cape ; as he tells us himself, he had " with his

own eyes beheld their breaking out and their greatest violence." He
gives a most exact account of the position at the Cape, not confining

himself to a mere narration of events, but reproducing with care and

accuracy the contents of all manner of documents. In some respects

his narrative is fuller than that given by Tas and van der Heiden in

the " Counter Defence." He also gives us a no less accurate account of

what happened at the Cape after his departure.

With the leaders of the colonists, for whose cause he felt a lively

sympathy, Bogaert was in close touch. He therefore had every opportu-

nity of perusing the documents, sworn declarations, etc., which they

had brought together with a view to establishing their case, and his

narrative indicates that he did not allow the opportunity to pass. He
continued to maintain friendly relations with the colonists, and when

the Counter Defence appeared in 1711 he composed, according to the

fashion then prevailing, some introductory lines.

In style and expression his narrative displays at a variety of points a

remarkable degree of similarity to the well-known anonymous pamphlet,

the " Neutrale Gedagten " or Impartial Considerations. Whether

- Op. cit., 465. ' Ibid., 519. * Ibid., 538.
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een hand i,^ehad hceft in de saraenstelUu<^ van dit werk, dan of hij het

alleen geraadpleegd heeft, zou een nader onderzoek moeten vaststellen.

Belialve wat Bogaert van de vrijburj?ers, bij wijze van dokumentatie,

zou kunnen gekregen hebben, heeft hij nog duidelik andere bronnen

van inlichting gehad. Hij geeft de inhoud van enige stukken, die hij

alleen van de hoofdkantoren der Compagnie kan verkregen hebben.

Hoe hij die bemachtigd heeft, is niet duidelik ; men mag echter ver-

moeden, dat hij die door de invloed van een of ander hooggeplaatste

ambtenaar gedaan gekregen heeft. Wij weten, dat hij vrienden onder

de Bewindhebbers had, en misschien ook aan enkelen geparenteerd vvas.i

Zijn verslag is de volledigste, en tegelijk de uauwkeurigste beschrij-

ving, die wij hebben van de beweging tegen van der Stel. Theal heeft

volkomen gelijk, waar hij zegfc, dat Bogaerts beschrijving de allerbeste

is, die wij uit die tijd bezitten. Hij is sterk ingenomen voor de vrij-

burgers en tegen de Gouverneur, maar laat zich nooit verleiden tot

enige onnauwkeurlgheid ; en zijn oordeel over de gebeurtenissen en

over de karakters der acteurs in de tragedie, hoewel dikwels scherp, is

nooit onverdiend scherp, of onbillik. Hij zegt niets, dat men, na een

zorgvuldig onderzoek van de hele kwestie, niet zou kunnen, (of moeten)

beamen.

B. Kolbe^ kwam naar de Kaap in 1705 en bleef er tot 1713. Zijn

beroemde Beschrijving van de Kaap,—de uitgebreidste uit die tijd,

—

bevat ook een omslagtig verhaal van de verwikkelingen tussen de

Gouverneur en de vrij burgers. Het is voor een groot gedeelte geput

uit B6gaert en de Contra Deductie.

Hoewel een vreemdeling en door van der Stel bij zijn aaukomst

zeer vriendehk onthaald, koos Kolbe spoedig partij voor de burgers.

Zijn verhaal is sterk gekleurd door zijn partijdigheid. Zijn werk blijft

echter een belangrijke bron, daar hij van zijn persoonlike ervaringen

spreekt, en hier en daar biezonderheden geeft, die elders niet voorkomen,

Zijn beweringen moeten steeds aan andere gegevens getoetst worden.

C. Valentjin ^ was gedurende meer dan twintig jaar af en toe aan

de Kaap, als bezoeker. Hij heeft er echter nooit langen tijd vertoefd.

In 1705 schijnt hij een tocht naar het distrikt Stellenbosch gedaan te

hebben. Hij was een nauwkeurige en oplettende schrijver, die van

alles nota maakte. Door de van der Stels, vader en zoon, werd hij

steeds zeer hoffehk behandeld, en geholpen met inzage van kaarten en

dokumenten, die hij nodig had voor zijn Beschrijving.

Willem Adriaan vooral schijnt geen moeite gespaard te hebben om
op Yalentijn een goede indruk te maken, en nam hem in 1705 mee in

* Vgl. zijn " Gedichten." Amsterdam, 1723.

* P. Kolbe, " Caput Bonae Spei Hodiernum," &c. Niirnberg, 1719.
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Bogaert actually had a band in the compilation of this work, or whether

he merely used it as an authority, is a question to be determined by a

more detailed investigation. In addition to what Bogaert must have

been able to obtain from the colonists in the way of documentary

evidence, it is clear that he had other sources of information. He gives

the contents of several documents which he can only have procured from

the head offices of the Company. How he obtained possession of these

is doubtful, but we may presume that it was through the influence of

some responsible official. We know that he had friends amongst the

Directors, some of whom may even have been his relations. His narrative

is the fullest and at the same time the most accurate account that we
possess of the movement against van der Stel. Theal is altogether

correct when he affirms that Bogaert's description is easily the best that

has come down to us from a contemporary source. He is strongly on

the side of the colonists and against the Governor, but he never allows

himself to be led astray into any inaccuracy, whilst his judgment upon
the events, and upon the characters of the dramatis personae, although

frequently incisive, is never undeservedly so, and never unfair. There

is not a word that a careful investigation of the whole question does

not enable ns, or rather oblige us, to endorse.

B. Kolbe arrived at the Cape in 1705 and remained till 1713. His

famous description of the Cape—the most comprehensive belonging to

the period—includes a detailed account of the complications between the

Governor and the colonists, based largely upon Bogaert and the Counter

Defence. Although a stranger, and the recipient upon arrival of much
attention from van der Stel, Kolbe speedily allied himself with the

colonists. The complexion of his narrative is strongly partisan. At
the same time, as he reports his personal experiences, and here and

there furnishes details not elsewhere found, his work is not without

value as an authority. But his statements must invariably be checked

by a reference to independent data.

C. For more than twenty years Valcutijn was an occasional visitor

at the Cape, though his visits were never of long duration. In 1705 he

seems to have undertaken a journey to the district of Stellenbosch. He
was a careful and observant writer, who took notes of everything. He
was invariably treated with great courtesy by the van der Stels, both

father and son, who placed at his disposal the maps and documents

required for his Description. Willem Adriaan in particular seems to have

spared no trouble to impress Valentijn favourably, and iu 1705 lie took

^ Francois Valontijn, " Oud en Nieuw Oost Indien," Xe. Boek, " Beschryvinge

van de Kaap der Goede Hoopo, met de Zaakcn daar toe behoorendo." Amster-

dam, 1726.
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zijueigen karos met zes paarden bespannen, om hemzijn buitcn, Verge-

legen, te tonen.

Over de beweging tegen de Gouverneur laat Yalentijn zich niet uit,

hoewel het duidelik is, dat hij sterk met van der Stel sympathiseert.

Over de burgers en hun klacliten is hij slecht te spreken.i Zijn boek

was bestemd de roemruchtige daden der Nederlanders in do Cost te

verheerliken, en derhalve liet hij onvermeld, wat hij als ongeschikt voor

zijn doel achtte.2 Voor de studie van de van der Stel kwestie heeft

het werk diis weinig waarde. Het bevat echter allerhande gegevens

omtrent de regering en de ekonomiese toestanden, die uit de officiele

bronnen geput zijn.

§ 3. Archivalia.

A. Uitgegeven.
—

"Wat de officiele bescheiden betreft, de papieren der

Compagnie, hiervan hebben wij in druk de korrespondentie van

Gouverneur en Raad, met hun overheid, en met hun ondergeschikten

aan de Kaap, uitgegeven door Leibbrandt, in de Letters Despatched

(1696-1708), en Letters Received (1696-1708).3

De brieven zijn voor ons doel zeer belangrijk, hoewel wij steeds hun
" officieel " karakter voor ogen moeten houden. De ambtenaren zijn

bier de aangeklaagden, en hun brieven, de beweringen van de ene

partij bij het geding, zijn dus geenszins als ueutrale bronnen te

beschouwen.

B. Onuitgegeven.—Veel meer belangrijk dan deze korrespondentie

zijn de stukken in 't Kaaps Archief en op 't Koloniaal xirchief in den

Haag, die tothiertoe nog niet 't licht gezien hebben. De lezer zal

bemerken, dat hiervan een ruim gebrnik gemaakt wordt, bij wijze

van aanvulling en vergelijking.

Verder verschaffen de Erfbriefboeken, op 't Kantoor van de Land-

meter-Generaal te Kaapstad, kostbare gegevens van geheel neutrale aard.

§ 4. Het Daghoek van Adam Tas.

Een bron, die onder de meest belangrijke moet gerekend worden, is

't Dagboek van Adam Tas.*

De eerste vraag, die bij de beoordeling van een dergelijk stuk op-

komt, is deze : Is de schi'ijver ongeveinsd ; zijn de aantekeningen

inderdaad 't uitvloeisel van zijn eigen gemoed, voor eigen ogen alleen

bedoeld, of zijn ze met bijbedoelingen neergeschreven, om anderen te

misleiden ? Er kan, m.i., in dit geval geen twijfel bestaan. Tas

1 Op. cit., 136 en passim. - Op. cit., 136, 159.
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him in his own coach, drawn by six horses, to show him his country
seat, Yergelegcn.

Yalentijn has little to say upon the movement against van dcr Stel,

although it is clear that his sympathies are all in favour of the Governor,

and that with the colonists and their complaints he has but little

patience. The object of his book was to immortalise the famous deeds

of the Netherlanders in the East, and he therefore omits what he regards

as unsuitable for his purpose. His book is of little importance for the

study of the van der Stel question, but it includes data of all kinds, drawn
from official sources, relative to the system of government and the

economic situation generally.

§ 3. The Records.

A. PiiUisTied.—As regards the official records, the papers of the

Company, we possess in print the correspondence of the Governor and

Council with their superiors, and with their subordinates at the Cape,

published by Leibbrandt in "Letters Despatched (1096-1708)," and

"Letters Received (1696-1708)." The letters are most important for

our purposes, although we must never lose sight of their "official"

character. The officials are here on trial, and their letters are by no

means to be regarded as a neutral source ; they represent the plea for

the defence.

B. Unpuhlished.—Much more important than this correspondence

are the documents in the Cape Archives and in the Colonial Archives

at the Hague, which up to the present have never seen the light. The

reader will observe that these have been freely used for purposes of

supplement and comparison. The Land Registers in the Surveyor-

General's office at Capetown also supply valuable data of an essentially

impartial character.

§ 4. The. Diary of Adam Tas.

Amongst the authorities which must be reckoned as of primary

importance is the Diary of Adam Tas. The first question which

presents itself when we endeavour to form an estimate of any document

of the kind, is this : Is the writer straightforward ? Are his notes in

point of fact the expression of his own feelings, and designed solely for

his own eye, or have they been committed to writing with ulterior

motives, with the intent to deceive others. In the present instance

the good faith of the author seems to me unquestionable. Tas assures

' In zijn " Precis of the Archives of the Cape of Good Hope."
* Over 't Origineel en do kopicen, zie boven, Inleiding, bl. xxx.
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verzekert ons later, dat zijn Dagboek voor hem alleen bedoeld was ;
i en

ook B6gaert betoont met klem, dafc Tas bet " nooit mensch ter werelt

vertoont of voorgelezen bad, noch immer vertoonfc of voorgelezen zou

hebben." 2 Deze verzekering is onnodig : bet Dagboek op zichzelf

bewijst, dat de schrijver nooit kan gedacht hebben, dat de tijdgenoten

hat in lianden zouden krijgen. Wij wijzen alleen op enkele punten ter

staving van deze bewering : de ongebonden wijze, waarop Tas een

ieder kritiseert, zelfs met zijn vrienden de draak steekt, de naieve ver-

klapping van zijn eigen oneerlikheid omtrent de opgaaf van zijn bezit-

tingen, van zijn slemppartijtjes, bewijzen zijn openhartigheid. Hij

scbaamt zich later hierover en zoekt zich te verontschuldigen. Nog raeer

:

de gretigheid, waarmee de Gonverneur zoekt gebruik te maken van 't Dag-

boek, als getuigenis tegen Tas, en diens doen en laten, en de zorg waar-

mee hij tevens alles achterhoudt, dat hemzelf zon kunnen schaden (de

laatste drie maanden, b.v.), getnigen, dat van der Stel altans niet twijfelde

aan de oprechtheid van de schrijver, of aan de waarheid van zijn aante-

keningen. Dat de ambtenaren inderdaad reden hadden de inhoud van

't Dagboek te vrezen, wordt verder bewezen, door Starrenburgs muti-

latie ervan, eer bet in handen van de justitie zou vallen, en ook door

de latere verduistering van 't origineel. Indien de ambtenaren niet

overtuigd waren, dat er gevaarlike waarheden in 't Dagboek stonden,

zouden zij deze vrees niet getoond hebben. Immers, alleen de waarheid

kon hun schadelik zijn.

Voor de kennis van de " inner history " van de beweging is 't

Dagboek van de grootste betekenis. Feiten en gebeurtenissen zijn

zeer nauwkeurig opgetekend, zodat een strenge toetsing aan andere

bronnen geen afwijkingen van de waarheid heeft kunnen aantonen.

Het is vooral kostbaar als zielkundig dokument : dank zij de schrijflust

van Tas en zijn positie als middenpunt van de samenzwering, kunnen

wij tans de ontwikkeling van de beweging volgen, en doordringen in

de gevoelens en geheime drijfveren der leiders zoals nooit te voren ;

—

en wel met de zekerheid, dat alles, wat wij leren, uit de eerste hand is.

• Contra Ded., 125. « Bl. 518.
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us at a later date that his diary was written for himself alone, and

Bogaert lays strong emphasis upon the fact that Tas "never to any

person upon earth did discover or read the same, nor ever did cherish

such intent." The assurance is not required. The Diary is evidence

in itself tliat the author can never have contemplated the possibility of

his contemporaries gaining access to it. We need no more than instance

the outspokenness with which he criticises and pokes fun at everyone,

his friends included, and the naive betrayal of his own dishonesty in the

matter of his property returns, as well as of the intemperate complexion

of some of his festive gatherings ; all serve as evidence of the ingenuous

character of the Diary, for which at a subsequent date the author himself

feels called upon to tender a somewhat shamefaced apology. Moreover,

the eagerness with which the Governor seeks to exploit the Diary as

evidence against Tas and his general manner of life, and the care with

which, at the same time, he holds back everything that could prejudice

himself (the second three months, for instance), are evidence that van

der Stel for his part entertained no doubts as to the genuine character

of the Diary and the truth of what it contained, whilst Starrenburg's

mutilation of it before it could reach the hands of the Justiciary, and

the subsequent suppression of the original, serve as additional proof that

the contents were such as to inspire officialdom with a far from unintelli-

gent apprehension. The officials would have displayed no such anxiety

had they not been sensible that the Diary contained dangerous truths ;

only the truth had power to injure them.

The Diary is of primary significance for our knowledge of the inner

history of the movement. Facts and occurrences are noted down with

the utmost accuracy, so that strict examination in the light of other

authorities has failed to detect a single departure from the truth. From

the psychological standpoint the document is of especial value. We
owe it to the literary bent displayed by Tas as well as to the place which

he occupied as the central figure of the conspiracy, that we are now in

a position to trace the whole course of the movement as it grows and

develops, and to enter as never before into the feelings and inner

motives of the leaders—and all with the full assurance that our

information is everywhere first-hand.



HOOFDSTUK III

KOLONISTEN EN AMBTENAREN AAN DE KAAP

§ 1. Het Monopolie der Compagnie.

De Nederlandse Oost-Indiese Compagnie was de vrucht van het geloof,

dat het monopolie de grondslag is van de handel. Haar Oktrooi was de

uitdrukking van deze opvatting, en haar gehele geschiedenis is eenvoudig

de geschiedenis van haar onverpoosd streven dit monopolie-stelsel

ongeschonden te bewaren.

Het spreekt vanzelf, dat een handelmaatschappij met zulke opvat-

tingen geen kolonisatie, in de eigenlike zin des woords, kon ondernemen.

Haar kolonieen konden hoogstens als faktorijen, niet als volkplantingen,

ontwikkelen. Immers, kolonisten uifc het moederland toe te laten in de

kolonieen zou betekenen opheffing van het monopolie-stelsel, de hoek-

steen van 's Compagnies welvaart.

Over geheel het uitgestrekte gebied van de Oost-Indiese Compagnie

ziet men dan ook weinig sporen van systematiese kolonisatie van uit

het moederland.

De Kaap de Goede Hoop was een uitzondering. Daar hadden de

Bewindhebbers de kolonisatie uit 't moederland aangemoedigd, en daar

alleen was een aanzienlik koloniste-element gevestigd. I)e redenen

voor deze afwijking van haar vaste priucipes zijn niet ver te zoeken :

de Kaap bood niets aan, dat de winzucht van kolonisten kon gaande

maken, het was geen handelskolonie, maar alleen een verversingsplaats,

—een noodwendige lastpost van het standpunt van de handelsonderne-

mingen der Compagnie. De Compagnie had eerst getracht zelf de

nodige levensmiddelen voor de verversing van haar vloten daar te

kweken, docli had door bittere ondervinding geleerd, dat deze methode

zeer duur en onbevredigend was. Daarom moesten er boeren komen,

die dus moesten doen, wat de Maatschappij niet zelf kon doen, zorgen

voor vers vlees, groenten, en koorn, ter verversing van de vloten. Om
die kolonisten aan te moedigen, had de Compagnie reeds heel wat

gedaan, en bij het begin van de XYIIIe eenw was er een sterke bevol-

king van vrijburgers aan de Kaap gevestigd, die voor het merendeel

boeren van beroep waren.



CHAPTER III

COLONISTS AND OFFICIALS AT THE CAPE

§ 1. The Mojiopolij of the Companij.

The Netherlands East India Company originated in the belief that

monopoly is the basis of all trade. This was tiie principle expressed

in the Company's charter, and its whole history is nothing more or less

than a never-ending struggle to maintain the principle in its integrity.

It is, of course, self-evident that a trading company inspired by such

ideals is in no position to undertake colonisation in the true sense of

the word. At the most its colonies could develop as factories, not

citizen communities. The admission to its colonies of settlers from

the mother country would mean the surrender of the monopoly principle,

the corner stone of the Company's prosperity.

Accordingly throughout the whole of the widely extended territory

in the possession of the East India Company few traces are visible of

systematic colonisation from the mother country. The Cape of Good

Hope was, however, an exception. There the Directors had encouraged

such colonisation, and there alone had any considerable colonist element

established itself. The reasons for this departure from the fixed

principles of the Company are not far to seek. The Cape produced

nothing that could awaken the commercial instincts of the colonists.

It was not a trade colony, but merely a provision station, a station that

from the point of view of the Company's commercial undertakings was

indispensable but wholly uiiprofital»le. At lirst tlie Company had itself

essayed to produce the commodities required for the victualling of its

fleets, but bitter experience had soon taught the lesson that this method

was both extremely expensive and extremely unsatisfactory. Hence

the necessity for a farming population, which should undertake work

of which the Company was itself incapable, namely, the provision of the

fresh meat, vegetables, and grain required by the fleets for commissariat

purposes. Accordingly as time went on not a little had been done by

way of encouraging the colonists, and by the beginning of the eighteenth

century there was settled at the Cape a considerable population of free

burghers, for the most part engaged in agriculture.
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Ilet monopolie-stelsel was echter f^eenszins prijsgegeven door de

Maatschappij. De kolonisten konden niet naar eigen goedvinden

handelen, kopen en verkopen. De liandel was en bleef onveranderlik

in handen van de Oompagnie. Zij alleen verkocht aan de vrijburgers

wat deze nodig hadden. Zij alleen kocht van hen wat de kolonisten te

leveren hadden. Eerst als aan haar behoeften voldaan was, konden de

vrijburgers, met behoorlik verkregen verlof van de Gouverneur, hun
produkten aan anderen dan de Compagnie verkopen. De markt

aan de Kaap was dus in de strengste zin des woords een gesloten

markt, want zelfs de prijzen der waren werden door de Gouverneur

vastgesteld in overleg met de Bewindhebbers. Voor alle produkten

bestonden er vaste prijzen, en niemand mocht meer bieden of aannemen
voor waren, zonder zware straffen en boeten op te lopen.

Onder deze belemmerende omstandigheden kon de jonge kolonie

geen al te grote vordering maken, en van de kant van de vrijburgers

waren er gedurig klachten over de restricties op de vrije handel. Deze

klachten waren reeds door de eerste vrijburgers begonnen,—wat heel

natuurlik was.i

De Bewindhebbers hadden van tijd tot tijd ingegeven, en meer

voorrechten toegestaan, maar de positie bleef vrijwel dezelfde : de vrij-

burgers waren volkomen afhankelik van de Compagnie voor hun bestaan.

Hun enige markt was de markt der Compagnie, en de prijzen hunner

produkten waren de prijzen, vooruit vastgesteld door de plaatselike

vertegenwoordiger der Compagnie, de Gouverneur.

Om de vrijburgers voort te helpen had de Compagnie, tegen het

einde van de XVII eeuw haar eigen boerderij, bestaande uit grote kudden

vee en zaaierij, afgeschaft.2 Voortaan zou zij geheel afhankelik ziju van

de vrijburgers wat betreft vee, koorn en wijn. De veeteelt werd verder

aangemoedigd door de herroeping van het verbod op de ruilhaudel met

de Hottentotten. Het ruilen van vee van de Hottentotten was van de

vroegste tijd aan de kolonisten ten strengste verboden, uit vrees voor

moeilikheden tussen de kolonisten en de naturellen, en ook, omdat die

veeruil een bron van winst was voor de Compagnie.

Pas in 1699 werd de vrije ruil aan de kolonisten vergund. De Com-

pagnie liet tegelijkertijd ook de leverantie van vers vlees voor haar volk

over aan de vrijburgers.3

Onder deze omstandigheden werd in 1700 een kontrakt aange-

gaan met Henning Husing, de rijkste vrijburger aan de Kaap, voor

het leveren van al het vlees, dat de Compagnie nodig had.^

Wat de overige produkten, wijn en koorn, betrof , die kocht de Com-

' Vgl. mijn Evolutie van die Trekboer, bl. i.

^ Letters Rec, 61.
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At the same time the Company was far from having surrendered

the monopoly principle. The colonists might not engage in commerce
and buy and sell as they pleased. All trade was in the Company's hands,

and continued to remain so. Whatever the settlers required they had
to buy from the Company, and whatever they had to dispose of, they

must sell to the Company. Only when the Company's needs had been

supplied, were the colonists entitled, the Governor's leave being duly

obtained, to dispose of their produce in any other quarter. The Cape
market was a closed market in the strictest sense of the term, even the

prices being determined by the Governor in consultation with the

Directors. Every commodity had its fixed price, and no one might
offer more or receive more for his goods, without running the risk of

heavy penalties and lines.

In the face of such disabilities it was impossible for the young
colony to make any real progress, and there were continual complaints

upon the part of the colonists as to the lack of free trading rights. In

point of fact, as was perfectly intelligible, these complaints dated back

to the days of the earliest settlers. The Directors had indeed made
concessions from time to time, and had granted extended privileges,

but the general position remained unchanged ; the burghers were

entirely dependent upon the Company for their means of subsistence.

Their sole market was that of the Company, and the price obtainable

for their produce was in each case that fixed by the Governor, the

Company's local representative.

"With a view to assisting the colonists, the Company towards the

close of the seventeenth century had abandoned their own farming opera-

tions, including both their corn-raising and their extensive cattle-

breeding interests ; the idea was for the future to depend entirely upon
the settlers for meat and grain and wine. Stock-breeding was further

encouraged by the withdrawal of the interdict upon barter with the

Hottentots. From the earliest times cattle barter with the Hottentots

had been most strictly forbidden, so far as the settlers were concerned,

not merely from fear of trouble with the natives, but also because the

trade in question was a source of profit to the Company. Not until

1699 had the traffic been thrown open to the colonists. At the same
time there was also made over to them the supply of fresh meat for the

Company's establishment. Under these circumstances the Company,
in the year 1700, entered into a contract with Henning Husing, the

wealthiest member of the Cape burgher community, for the supply

of all the Company's meat. The other commodities, wine and grain,

were purchased by the Company direct from the farmers. Whatever
' Ibid., 205, Letters Desp., 141, * Ibid.
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pagnie direkt van de boercn. Wat zij zelf niet nodig had, konden de

boereu aaii de vrijbakkers en aan de pachters van het recht, sterke drank

te slijten, verkopen tegen vastgestelde prijzen.

§ 2. Het Monopolk der Ambtenaren.

De Compagnie was nu reeds een honderd jaar oud. Haar bezittingen

waren zeer uitgestrekt, en het bebeer over haar duizenden ambtenaren

zeer moeilik uit te oefenen. Ernstige euvelen waren diep ingekankerd

in het bestuur. De ambtenaren bestalen de maatschappij overal en op

de grofste wijze. Men ging naar de Oost cm spoedig rijk te worden.

Geld moest bijeen geschraapt worden,—het kwam er niet op aan hoe.

In Indie was veel gelegenbeid tot bedrog en onzuivere winsten van

allerlei aard. Aan de Kaap echter was er bijna niets te stelen. Men
moest daar anders te werk gaan, wilde men een fortuin bijeen schrapen

ten koste van de Compagnie.

Dit begreep Willem Adriaan van der Stel, die in 1G99 naar de Kaap

kwam als opvolger van zijn vader, Simon van der Stel, de afgetreden

Gouverneur. Reeds vroeger onder zijn vader in dienst van de Com-

pagnie aan de Kaap, kende hij de toestandeu aldaar haarfijn. Hij wist,

dat er geen vette winsten te maken waren op specerijen en andere

oosterse waren. Hij moest het over een andere boeg wenden, wilde

hij hier doen, wat de andere hooggeplaatste ambtenaren der Maatschappij

elders deden,—zich in de kortst mogelike tijd een fortuin bijeen

schrapen.

Hij begon dan ook dadelik alle mogelike bronuen van winst, hem

door zijn positie als opperhoofd opengesteld, te beproeven. Daar hij

de vrijburgers tot alles kon dwingen door, in geval van tegenstand,

de hele markt te sluiten, begon hij hun wijn te kopen tegen uiterst lage

prijzen. Deze wijn liet hij dan bewerken, en " verbeteren," om die dan

aan voorbijgaande schepen, tegen een paar honderd procent winst te

verkopen.i Hij kon echter met wijnsnijden niet heel veel uitrichten.

Spoedig begon hij dus uit te zien naar andere middelen om geld te

maken.

De enige nijverheid aan de Kaap was de landbouw.

Hij besloot een boerderij op kolossale schaal te beginnen. Weliswaar

was dit regelrecht tegen de zeer uitdrukkelike bevelen der Bewindhebbers.

Zij hadden herhaaldelik bevolen, dat geen ambtenaren "haer eygen

thuynenen bestiael sullen hebben, meeralshij off sij tot hun eygen gesin

sullen van noden hebben." 2 "Wanneer bevonden werd, dat niettegen-

staande deze bevelen, enkele ambtenaren de boer begonnen te spelen,

» Vgl. Par. 15 van 't Klachtschrift.



THE COMPLAINTS AGAINST W. A. VAN DEE STEL 191

was not required by the Company the farmer could dispose of, at a

price fixed for him, either to the merchant bakers or to the concession-

aires for the retail of strono- drink.

§ 2. The Moiwpohj of the Officials.

By 1G99 the Company was one hundred years old. Its territories

were of vast extent, and control over its thousands of officials was most
difficult to exercise. Evils of a serious character had deeply infected

the administration. The officials robbed the Company in every

direction and in the most shameless manner. Men came to the East to

amass wealth in haste. Money nmst be scraped together no matter how.

In India there was ample opportunity for fraud and for dishonest but

profitable traffic of every kind. But at the Cape there was practically

nothing to steal. If an official desired to amass a fortune at the

Company's expense, he must set to work along different lines. This

was precisely what Willem Adriaan van der Stel had realised. He
had come to the Cape in IG'Ji) to succeed his father, Simon van der

Stel, the retiring Governor. He had previously been employed under

his father in the Company's service at the Cape, and was acquainted to

a nicety with local conditions. He was aware that there were no fat

profits for him in spice and other Eastern commodities. If he wished

to do as the other high officials of the Company did elsewhere, in

other words to scrape together a fortune in the minimum of time, he

must try other means. Accordingly he immediately began to tap every

possible source of profit open to him in his capacity as Governor. The

farmers were completely in his power, as in the event of non-compliance

he was in a position to close the whole market against them. He
therefore started out by purchasing their wine from them at the

lowest figure possible. This wine he then treated and " improved,"

and sold to passing ships at a profit of some hundreds per cent. As a

profession, however, wine-faking offered but poor prospects, so that he

speedily began to look out for other means of amassing wealth. The

one industry at the Cape was agriculture. He resolved accordingly to

establish farming operations upon a colossal scale. It is true that this

was diametrically opposed to the orders of the Directors, which were most

explicit and precise. They had repeatedly issued instructions to the

effect that no officials " shall have their own gardens and bestial above

what they shall require for their own household." Whenever it was

discovered that in spite of these instructions certain officials were

• Brief van de XVII aan Commandeur Borghorst eu Raad, 26 April 1668.
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kwain er dadelik order van de XVII, dat alle ambtenaren zich van

zodanige boerderijen moesten ontlasten.i

Bij de ambtenaren was er echter geen liefde voor de kolonisten als

zodanig. De ambtenaren beschouwden de vrijburgers over 't algemeen

als indringers, die, indien zij niet de Compagnie zelf benadeelden, toch

wel de ambtenaren in de weg stonden, en wegliepen met profijtjes, die

anders aan dezen zouden vallen. Aan de Kaap ontstond er, bijna

onmiddellik na de nederzetting van de eerste kolonisten, bij dezen een

gevoel van wantrouwen tegenover de ambtenaren. De ambtenaren

weer zagen de boerderij der vrijburgers met afgunst aan ; want wanneer

zijzelf trachtten een handje in de boerderij te hebben, kwamen zij in

botsing met de vrijburgers, die dan klaagden bij de overheid. Dit was

herhaaldelik voorgekomen in de XVIIe eeuw. En langzamerhand was

er een vrij sterke wrijving outstaan tussen de twee klassen. De amb-

tenaren noemden zich de " echte kinderen " der Compagnie, de burgers

de "onechte" kinderen, bastaards, die geen rechten behoorden te

hebben.^

Het was derhalve ook voor W. A. van der Stel geen beletsel, dat de

boerderij hem en alle andere ambtenaren streng verboden was. Hij

wist heel goed, dat zijn vader en de andere hoofdambtenaren deze

bevelen niet ernstig opnamen, en dat zij alien aanzienlike boerderijen

bezaten. Toen hij dus in 1699 het beheer aanvaardde, liet hij dit

bedrog rustig voortgaan,^ en in stede van er een eind aan te willen

maken, zocht hij er alleen zelf bij te profiteren.

Hij verkreeg in 1700 van de Commissaris Valkenier een stuk

grond onder Hottentots Holland, groot 400 morgen, onder welke

voorwendsels weten wij niet.*

Hier begon hij dadelik een boerderij op de alleruitgebreidste schaal

aan te leggen. Niet tevreden met de 400 morgen hem geschonken,

voegde hij er spoedig nog 117 morgen bij, door eenvoudig dit stuk

grond te " geven " aan een handlanger, (wat hij als Gouverneur kon

doen), en daarna die grond van zijn agent te " kopen."

Op deze plaats, " Vergelegen," liet hij nu ijverig planten en

zaaien, grote wijngaarden en uitgestrekte plantages aanleggen, en

1 De Commissaris J. van Dam, die de Kaapse zaken in 1667 onderzocht, had

zich stark uitgelaten hierover ; hij bemerkt " dat de Comnaandeur selffs, en schier

alle des Comps. Dienaars van qualiteyt aldaar, haer eijgen groot en cleijn vee

hebben om te vercoopen " (Rapport over de Kaapse Zaken, 10 October, 1667,

Kol. Archief, Haag, 3979). De vrijburgers hadden ook hierover geklaagd. Het

verbod van de XVII hielp echter niet veel, want reeds 't volgende jaar verkwanselt

de Fiskaal weer schapen aan de Cie. onder voorwendsel, dat de burgers hem
boeten betalen in schapen i.p.v. geld I (Resolutien, 5 Aug. 1669). Zie ook.

Letters Rec, 205, en vooral, ibid., 381.
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launching out as farmers, the order at once arrived from the Seventeen

that all agricultural enterprises of the kind on the part of members of

the service must be abandoned.

On the other hand, the officials felt no affection for the colonists

as such. As a rule they regarded the settlers as interlopers who, if

not representing an element directly prejudicial to the Company, were

at all events in the officials' way, and appropriated whatever small

profits would otherwise have fallen to the latter. Almost immediately

after the settlement of the first colonists at the Cape, there sprang up

amongst them a feeling of suspicion as regards the officials. The officials

for their part watched with jealous eyes the farming operations of the

settlers. So soon as they attempted something of the kind themselves,

they came into collision with their rivals, who at once complained

to the authorities. In the seventeenth century this had repeatedly

occurred. And gradually there had grown up between the two classes

a somewhat strong feeling. The officials styled themselves the Com-
pany's " legitimate children," whilst the colonists were " illegitimate,"

bastards without legal rights.

W. A. van der Stel was therefore in no way deterred by the fact

that he and all other officials were strictly forbidden to engage in

farming operations. He was perfectly well aware that neither his

father nor the other head officials took this interdict seriously, and

that all of them were possessed of considerable farms. So that when
he assumed the governorship in 1699, the evasion of orders was quietly

permitted to continue ; so far from seeking to put an end to the system,

his one aim was to turn it to his own advantage. In 1700, upon what

representations we do not know, he obtained from the commissioner

Yalkenier 400 morgen of land in Hottentots Holland. Here he at

once proceeded to lay out a farm of his own upon the most elaborate

and extensive scale. Not satisfied with the 400 morgen with which

he had been gifted, he speedily added thereto another 117 morgen,

by the simple expedient of " making a grant " of the ground to a

dependent, which as Governor he was entitled to do, and subse-

quently " buying " the ground back from his agent.

Upon this estate, Vergelegen, he now commenced busily to plant

and sow, to lay out large vineyards, and extensive groves and orchards,

2 Kolbe, 703, 4.

' Vgl. Letters Dosp., 287, 288. Buiten Simon van der Stel badden nog

Elsevier, Blesius, Berg en andere ambtenaren reeds plaatsen in 1699.

• De biezonderbeden omtrent do boerderijon dor ambtonaren wordcn gcgoven

benedon, Hoofdstuk V, A. bll. 29G-318.

O
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gebouweu van uUerlei soort optrekken, werkplaatscn, schuren, een

molen, slaveloges, smidswinkel, enz. De herewoning was een

prachtstuk, dat de vergelijking met een Europees buiten zeer goed kon

doorstaan.

Spoedig had hij over de 500,000 wijnstokken anngeplant, die 61^

morgen bc-sloegen, dus nieer grond dan een gewone boereplaats. Die

wijngaarden vertegenwoordigden omtrent een-vierde van de gehele

hoeveelheid wijnstokken in de ganse kolonie.

Zijn kudden waren op dezelfde grote schaal. Om de 18,000 scliapen

en de bijna 1,000 stuks hoornvee, die hij spoedig bezat, te voedeu, had

de Grouverneur 18 veeposten, een onafzienbare uitgestrektheid, over de

bergen ten oosten van " Vergelegen."

Een zo uitgebreide boerderij vergde uatuurlik honderden bedienden,

werkvolk, veehoeders, enz.

De Gouverneur was echter om voUc nooit verlegen. Hij liet alles

eenvoudig doen door 's Compacrnies volk. Bij de 60 blanken, in dienst

der Compagnie, moesten op Vergelegen voor hem arbeiden, zowel als

enkele honderden slaven, zijn eijjen en 's Compagnies. De baas-tuinier

in dienst van de Compagnie, Jan Hartog, werd daar gehouden als

opzichter. En daar al die blanken loontrekkers in dienst van de Com-
pagnie waren, was het voor de Gouverneur natuurlik niet nodig, ze zelf

te betalen. Nog meer : voor al die grote gebouwen was er veel hout,

ijzer, enz., nodig. Hier ook kou de Gouverneur onbekommerd voort-

bouwen. Alles wat hij nodig had liet hij eenvoudig uic 's Compagnies

voorraad halen.

'' Vergelegen " lag, zoals de naam aanduidt, nogal ver weg. Het zou

de Gouverneur dus lastig kunnen vallen, al dat hout, ijzer, enz. van de

Kaap naar Hottentots Holland te vervoeren. Hier weer hielp zijn

positie als gebieder. Hij kon de wagens van de vrijburgers, die pro-

dukten naar de Kaap brachten, " kommanderen," om zijn bouw-

materialen te vervoeren ! Dat gebeurde dan ook, en gewoonlik was

de boer veel te bang, zich te veel bewust van zijn eigen afhankelikheid

van de gunst van de Gouverneur, om maar enigszins te morren of tegen

te stribbelen.

De Gouverneur verwaarloosde zijn werk in het Kasteel terwille van

zijn boerderij te Vergelegen, waar hij dikwels weken achtereen door-

bracht, zonder zich te bekreunen over de gang van zaken aan de Kaap.

Nederland was toen gewikkeld in de Spaanse Successie-oorlog, en de

Eransen konden ieder ogenblik een aanval op de Kaap wagen, niet

zozeer om de kolonie te veroveren als wel de vesting, daar 't bezit ervan

het hun gemakkelik zou makeu de rijke vloten der Compagnie te bemach-

tigen. Hoe zwaar zo 'n slag het moederland zou trefiFen, kan men licht
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and erect buildings of all kinds, workshops, granaries, a mill, slave

quarters, blacksmith's forge, and the rest. The manor house was a

magnificent structure, that might well have borne comparison with a

country seat in Europe. In no long time he had planted above 500,000

vine stocks, covering an area of 61^ morgen, or more ground than an

ordinary farm. Those vineyards contained one-fourth of the total

number of vine stocks in the whole colony. His flocks and herds were

upon the same vast scale. As pasture ground for the 18,000 sheep

and the some 1000 cattle of which he speedily obtained possession, he

had 18 cattle stations, an immense tract of country across the

mountains eastwards from Vergelegen.

So extensive an undertaking naturally demanded hundreds of

employees, workmen, herdsmen, and the like. The Governor, however,

was never put to it for labour. His simple solution of the problem

was to have everything done by the servants of the Company. Some
sixty white men in the Company's employ were commandeered for work

at Vergelegen, together with some hundreds of slaves, both the

Company's and his own. Jan Hartog, the Company's master gardener,

was retained as superintendent. All the white labourers being in the

Company's service, it was of course unnecessary for the Governor to pay

them himself. There were also his great buildint^s, all of which

required wood and iron and other material. Here again the Governor

was in a position to proceed without concern ; everything that he

needed he requisitioned without more ado from the Company's stores.

Vergelegen, as the name indicates, was some considerable distance

from the Cape, so that the transport of all his wood and iron, etc., to

Hottentots Holland might have proved a matter of some inconvenience

to van der Stel, had not his position as Governor again stood him in

good stead. He could commandeer for the transport of his building

material the farmers' wagons carrying produce to the Cape. This power

he did not scruple to exercise, and as a rule the farmer was much too

afraid, much too well aware of his own dependence upon the Governor's

favour, to make any substantial protest or resistance.

The Governor's duties at the Castle now suffered from a neglect

which was induced by his interests at Vergelegen, where he frequently

spent weeks in succession without discovering any concern as to the

course of affairs at the Cape. The Netherlands were then involved in

the war of the Spanish Succession, and at any moment the French

might venture an attack upon the Cape, not so much to possess them-

selves of the colony as of the fortress, the occupation of which would

enable them without diflSculty to seize the richly-laden fleets of the

Company. What such a blow must have meant to the Netherlands
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beseflfen. Die Oost-Indievaardeis wai-en de dragcrs van Neerlands macht
en rijkdom, waardoor alleen het haar mogelik was, de strijd vol te

houden tegen de machtigste vorst ter wereld.

Vail der Sfcel was ecliter doof voor de waarschuwingen en bevelen van

de XVII, om "dag en nacht op zijn hoede te zijii" legen de vijand.i

Vergelegen nam zijn aandacht en zijn tijd geheel in beslag.

Des Gouverneurs voorbeeld vond gretige navolging bij zijn onder-

horigen. De hogere ambtenaren, die de Gouverneur op zijn hand

moest houden, om niet verklaagd te worden wegens zijn wanbeheer,

werden weldra even ijverige boeren als van der Stel. De Secunde

Elsevier, de Kapitein Berg, de Fiskaal Blesius, de Predikant Kalden,

de chirurgijn ten Damme hadden alien hunne plaatsen, en speelden om
strijd de boer.2

En daar die heren natuurlik in alles de voorkeur hadden bij

de verkoop van produkten en bij de aankoop van benodigdheden van de

Compagnie, en zij bovendien geen tienden behoefden te betalen, gelijk

de boeren, werden zij geweldige konkurrenten van de vrijburgers.

Deze vonden weldra uit, dat zij niets konden verkopen, daar de amb-

tenaren hun steeds voor waren op de beperkte markt.

Want moest er voor de Compagnie koorn, wijn of vee gekocht

worden, het waren de Gouverneur en zijn Raad, die hierover moesten

oordelen en beslissen. Zij stelden vast, wat er gekocht zou worden, en

tegen welke prijzen. Daarna gingen zij dan uit hun eigen produkten

leveren, wat zij, als 's Compagnies dienaren, voor de Compagnie wilden

kopen ! De Gouverneur en zijn vrieuden behoefden niet eens te wachten,

totdat er behoefte aan het een of ander produkt ontstond in 's Com-

pagnies voorraad. Had b.v. de Gouverneur een overvloed van koorn

of wijn, dan was niets gemakkeliker, dan een resolutie behoorlik, in

optima forma, door de Raad te doen aannemen, dat dit of dat gekocht

moest worden voor de Compagnie, dat de Compagnie dit of dat erg

nodig had. Zo raakte hij, en na hem zijn vriendjes, hun produkten

aan de Compagnie kwijt.3

Wanneer er vreemde schepen, d.w.z.,schepen van bevriende mogend-

heden, in de baai kwamen, heerste er grote vreugde aan de Kaap, want

de vreemdelingen waren de wettige prooi van de Kapenaren. De
Compagnie liet de vreemdelingen alleen als een gunst toe in de Tafel-

baai verversingen in te nemen. Voor dit voorrecht kon men ze dan ook

duur laten betalen. De vreemdelingen moesten voor de verversingen

geven wat men hun vroeg, of erzonder blijven.*

' Vgl. Letters Rec, 270.

^ De ambtenaren hadden voorheen nooit op een zd uitgebreide en onbe-

schaamde wijze geboerd.
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will readily be understood. The great East Indiamen were the

bulwarks of the Dutch republic, carrrying as they did that wealth which

alone enabled the Netherlands to maintain the contest against the

most powerful monarch in the world. But van der Stel was deaf to

the warnings and instructions of the Seventeen, who bade him " day and

night to be upon his guard " against the enemy. Yergelegen claimed

all his time and attention.

The Governor's example was eagerly followed by his subordinates.

The higher officials, whom the Governor was compelled to humour if

he wished not to be denounced for misgovernment, speedily developed

into as diligent farmers as van der Stel himself. Elsevier the Secunde,

Berg, the officer in command, Kalden, the clergyman, Blesius, the fiscal,

ten Damme, the surgeon, all had farms of their own, and vied with

one another in devotion to their new profession. These gentlemen

became the formidable rivals of the regular farmer ; everywhere, of

course, they enjoyed preference, both in the disposal of their produce

to the Company, and in the purchase of anything they required from

the Company ; moreover, unlike the farmer, they paid no tithes.

The latter soon discovered that he had lost his market ; the market

was a limited one, and the officials invariably stepped in before him.

If wine or grain or cattle had to be purchased for the Company,

the whole say in the matter rested with the Governor and Council.

They determined what was to be bought and what was to be the price.

What, as buyers for the Company, they had thus decided should be

purchased, they then, as sellers upon their own account, proceeded to

purvey themselves. Nor was it necessary for the Governor and his

friends to wait until this or that commodity was running short in the

Company's depot. Had the Governor, for example, an overplus of

grain or wine, nothing was easier than to push a resolution through

Council in regular and proper form, to the effect that such and such

must be purchased for the Company, or that this or that was urgently

required by the Company. In this way the Governor, and his friends

after him, were able to off-load upon the Company whatever stock they

carried.

Whenever foreign vessels, belonging, that is to say, to any friendly

power, appeared in the Bay, there was great rejoicing at the Cape. The

foreigner was the lawful prey of the Cape population. It was solely by

favour of the Com})any that he was permitted to take in fresh stores in

Table Bay, and he might be made to pay dearly for the privilege. For

anything that he bought he must pay what the seller asked, or else go

without. In this extremely profitable traffic with the foreigner it was

' Vgl. bencdon, Hoofdstuk V, A. Par. 5, bl. 324. * Vgl. Letters Desp., 2G0.
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In deze uiterst winstgevende handel met de vreemdelingen was de

Gouverneur met zijn kliek weer het eerst aan de beurt. Geen vrijburger

mocht lets ter wereld verkopen aan de vreemdelingen, zonder een

speciale verlofbrief van de Gouverneur, expres daarvoor van hem
verkregen. Gewapende soldaten hielden dag en nacht de wacht aan 't

strand, om alle ongeoorloofde omgang tussen de vrijburgers en de vreem-

delingen te beletten.i En het sprcekt vanzelf, dab geen verlof])riefjes

verkrijgbaar waren, totdat de Gouverneur en zijn kliek alles geleverd

hadden, dat zij te leveren hadden, of dat de vreemdelingen raochten

begeren I

Sinds de openstelling van de veehandel met de Hottentotten

hadden de vrijburgers ten minste deze bron van winst ter beschikking

gehad. Het was echter niet aan de Gouverneur te danken, dat zij dit

voorrecht verkregen hadden.

Hij had zijn best gedaan, hun het ruilen geheelenal te beletten. Zelfs

nadat hij de uifcdrukkelike bevelen van de XVII ontvangen had, om
de ruil vrij te verklaren, had hij niet geaarzeld die bevelen te veront-

achtzamen en de vrijburgers onder de indruk te laten, dat de ruil nog

steeds ten strengste verboden was. Eerst toen er een Commissaris

kwam om de Kaapse zaken te onderzoeken, werd de zaak bekeud, en

verkregen de kolonisten het voorrecht, hun reeds laug tevoren toege-

sfcaan door de Bewindhebbers.^ Inbussen had de Gouverneur, terwijl

de ruil voor de vrijburgers nog als verboden voorgesteld werd, voor

zichzejf ijverig laten ruilen. Immers, de XVII hadden de vrije ruil

toegestaan ! Hij kon ook hier profiteren van zijn positie en van de

informatie die zijn positie hem verschafte.

Toen eindelik door de Commissaris Valkenier de vrijburgers te

weten kwamen, dat het hun vrij stond vee te ruilen, maakten zij gretig

gebruik van het voorrecht, en stuurden ruil-espedities onder de

Hottentotten uit. Een van die expedities werd in 1702 3 door Kaffers

aangevallen. De ruilers weerden de aanval gemakkelik af, maar sloegen

nu, bij wijze van wraaknemiug, aan het plunderen, en, roekeloos

geworden, begonnen zij ook de Hottentotten aan te vallen en te beroven

van hun vee, terwijl zij alle tegenstand met geweld onderdrukteu. Dit

schandelik gedrag van enkele burgers, (het waren de laagste klasse,

rondlopers en haveloze lieden) gaf de Gouverneur de gelegenheid, reeds

lang gezocht, om de vrije ruil op te schorten. Hij had steeds gepro-

testeerd tegen het openstellen van de ruil, en nu enkele kolonisten het

voorrecht zo misbruikt hadden, verbood van der Stel schielik en geheel

eigenmachtig het vrijruilen (1702).*

» Vgl. 't Dagboek, bl. 14.

* De orders der XVII, van 27 Junie 1699, waren 24 Nov. d. a. v. aangekomen
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again a case of " first come, first served." No burgher might sell any-

thing whatsoever to a foreign vessel without a special permit from the

Governor, obtained from him expressly for tlie purpose. To obviate all

illicit commerce between the colonists and the strangers, armed soldiers

kept guard upon the beach by day and night. It is, of course, obvious

that the precious permits only became obtainable after the Governor

and his entourage had supplied everything that they had to supply, or

that the strangers chanced to require 1

Since the throwing open of the cattle trafiic with the Hottentots,

there had at least been this source of profit open to the settlers.

For the privilege in question, however, no thanks were due to the

Governor, who had done his best to withhold it from them altogether.

Even after the receipt of express instructions from the Seventeen to

declare the barter open, he had not scrupled to ignore those instructions,

and to allow the colonists to contiime in the belief that it was still

strictly prohibited. Oidy when a Commissioner arrived to investigate

the situation at the Cape did the facts become known, and the settlers

obtain the privilege which had been conceded to them by the Directors

some considerable time before. In the meantime, whilst allowing it to

be understood that the barter trade was still closed to the colonists, he

was himself turning the Company's concession to the best account, and

his agents were hard at work on his behalf. Here, again, he was

able to profit by his position, and by the priority of information which

his position carried with it.

Upon learning eventually through the Commissioner Yalkenier that

the cattle traffic had been thrown open, the colonists had eagerly availed

themselves of the privilege, and bartering expeditions were sent out

to trade amongst the Hottentots. In 1702 one of these expeditions was

attacked by Kaffirs. The attack was easily repulsed by the traders,

but by way of revenge they abandoned themselves to plunder, and

losing their self-control they proceeded to fall upon the Hottentots as

well, making booty of their cattle, and overpowering all resistance.

This atrocious conduct on the part of certain of the settlers (they were

landless vagabonds of the lowest class) furnished the Governor with the

opportunity he had so long desired of suspending the "free barter."

He had protested from the first against the traffic being thrown open,

and now that certain of the colonists had abused the privilege in so

gross a manner, van der Stel promptly withdrew it (1702) entirely upon

(vgl. 't oorspr. en 't Dagregister in dato). Eerst na de aankomst vau de Com-

missaris Valkenior (25 Jan. 1700), en wel op 28 Feb. 1700, werd de ruil bij plak-

kaat opengesteld (Letters Desp., 144, Journal, 23).

' Over dezo tocbt, beneden, Hoofdstuk V, bl. 334. * Letters Desp., 219.
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Maar de burgers mcrkten spoedig, dat, hoewel de veebandel hun
verboden was, de Gouverneur zelf nog steeds voor eigen rekening ruilde,

—onder voorwendsel, dat bet voor de Compagnie gescbiedde.^

Er stak ecbter nog veel profijt in de veeboerderij, en Henning
Husing, die bet kontrakt bad voor het leveren van vlees aan de

Compagnie, was, als veeboer, de rijkste particuUer aan de Kaap
geworden. In bet begin was Husing " des Gouverneurs beste maat,"

later, door van der Stels bebzucbt afgestoten, was bij tegenstander van

de Gouverneur geworden.2 Hij zou spoedig de vijandscbap van van der

Stel ondervinden. De Gouverneur besloot Husing een geducbte slag

toe te dienen, door bem zijn winstgevend kontrakt te ontnemen. Onder

fiauwe voorwendsels en gebeel op eigen boutje deed bij dit, zonder

eerst de XVII te raadplegen, gelijk zijn plicbt was.3 Nu kon ook bet

vleeskontrakt z6 ingericbt worden, dat de Gouverneur er zijn profijtjes

bij kon maken. Husing was te onbuigzaam geblekeu. Er moesten

andere pacbters komen, die gereed zouden zijn de Gouverneur te

geboorzamen, en zijn vee, tegen door bem vastgestelde prijzen, te

kopen. Het vleeskontrakt werd dus aan vier pacbters overgedaan,

onder omstandigbeden, die Tas ons in bet Dagboek bescbrijft. Die

vier slagers waren alien bandlangers en protege's van van der Stel, die

dus voortaan ook met de verkoop van vlees zijn eigen voordeel zou

kunnen bejagen.

Voortaan zou niemand, bebalve de vier geprivilegeerde slagers, vlees

mogen verkopen, onder de strengste boeten en straffen. En die vier

slagers waren feitelik agenten van de Gouverneur.*

Er bleef nog een enkele winstgevende zaak aan de Kaap, die van der

Stel niet bemacbtigd bad. Het slijten van drank was zeer voordelig.

De sommen door de pacbters betaald aan de Compagnie beliepen jaarliks

meer dan 30,000 gulden. Het was gewoonte bet recbt van slijten jaarliks

te verpacbten, en wel in vier delen, zodat er tenminste vier verscbillende

pacbters waren. De boer kon dus zijn wijn aan de een of ander van die

vier leveren, en was zo niet van een enige koper afbankelik, terwijl de

konkurrentie onder de pacbters ook ten voordele van de boer kwam.

Van der Stel bad ook op deze bron van winst een begerig oog gericbt.

De jaarlikse verpachting zou in 1705 op 31 Augustus geschieden. De

Gouverneur beraamde nu een plan met enige bandlangers, om ditmaal de

gebele pacbt in banden van een enkele pacbter te spelen, die dan als wassen

» Zie beneden, Hoofdstuk V, B. bl. 336.

^ Vgl. Dagboek, bl. 104.

* Vgl. van der Stels uitvluchten (Letters Desp., 219), om zijn handelwijze te

verscbonen.
* Vgl. Dagboek, bl. 84, noot.
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his own authority. The settlers speedily remarked, however, that

although the cattle trade was closed to them the Governor himself

continued to exploit the field to his personal advantage, whilst ostensibly

acting upon the Company's behalf.

Stock breeding, however, was still a profitable concern. It was this

which had made of Henning Husing, who held the contract for the

supply of meat to the Company, the wealthiest member of the burgher

community at the Cape. At the outset Husing had been " the

Governor his chiefest crony " ; subsequently, however, repelled and

disgusted by the avariciousness of van der Stel, he had allied himself

with the opposition. He was soon to find out what it meant to have

van der Stel for an enemy. The Governor resolved to deal Husing a

crushing blow by depriving him of his lucrative contract. This he

did upon the flimsiest of pretexts, and entirely upon his own responsi-

bility, without first consulting the Seventeen, as he was in duty bound

to do. Now was his opportunity, moreover, to re-draft the terms of

the meat concession in such a manner as should secure to the Governor

his fair share of the profits. Husing had proved not sufficiently

amenable. The new contractors must be prepared to listen to the

Governor, and to buy his cattle at his own prices. The meat contract

was accordingly made over to four concessionaires, in circumstances

described by Tas in his Diary. The four slaughterers were all creatures

and proteges of van der Stel, so that the latter was entitled for the

future to look upon the sale of meat as a very special source of profit

to himself. From now on, no one outside the four licensed slaughterers

could sell so much as a pound of meat without rendering himself liable

to the most severe pains and penalties. And the four slaughterers were

virtually agents for the Governor.

There now remained only one source of revenue at the Cape of which

van der Stel had not possessed himself. The liquor trade was extremely

profitable, the amounts paid over to the Company by the contractors

totalling some 30,000 gulden annually. It was the custom to farm out

the retail rights each year ; the contract being split up into four sections,

so that there were at least four different contractors. The farmer could

thus dispose of his wine to one or other of the four, and was not

dependent upon one single buyer, whilst the competition between the

several contractors was all to the advantage of the producer.

So promising a source of revenue had not failed to attract in its

turn the covetous eye of van der Stel. In 1705 the annual auction was

to be held upon August ;51. In company with certain of his creatures

the Governor now formed a plan by which the whole contract should

be secured upon this occasion by a single concessionaire, who shonld
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neus voor de Gouvcrncur zou optreden. In plaats van de gewone verde-

ling in vicr aparte pacliten besloot hij de wijnpacht ook als geheel op

te veilcn, om zo aau een man de kans te geven de gehele pacht te

bemaclitigen.i Joliannes Phijffer, sinds lang een vertrouweling van van

der Stel in allerhande onderduimse kwanselarijen, was de man, door de

Gouverneur bestemd voor die rol. Hij stond bekend als de grootste

smokkelaar aan de Kaap, en was reeds vroeger om zijn schelnisLukken

veroordeold, gegeseld en voor zes jaar vt;rbannen geweest.^ Eenmaal

de enige pachter geworden, zou hij spoedig de wijnboeren geheel onder

de duim hebben, daar alien verplicht zouden zijn, hun wijnen aan hem,

en aan hem alleen, te leveren. De Gouverneur en zijn vrienden konden

dan ook hun wijnen aan de pachter kwijtraken, tegen prijzen, die zij

zelf zouden vaststellen, daar Phijffer natuurlik alles moest goedvinden,

wat van der Stel mocht behagen. Dienovereenkomstig werd met

Phijffer alles in 't geheim afgesproken, voor de verpachting zou

plaatsvinden.

Bogaert vertelt ons wat er bij de verpachting voorviel. Toen de

nieuwe pachtkondities voorgelezen werden, " ontstond er over zulk een

onverwachte, ongehoorde en listige uitvinding geen geringe ontsteltenis

in de gemoederen der menschen, waar uit eene mompeling geboren

wierd, alzo zij (de burgers) door dat masker, gesmeet ten hunnen

bederve, tot in den grond zagen." De vrijburgers verlieten dadelik

onder het grootste misnoegen de verpachting. "Alzo zij niet

begeerden die verpachting bij te wonen," onder zulke voorwaarden.^

Phijffer en twee of drie anderen, die met de Gouverneur in het komplot

waren, bleven dus alleen achter, en zo werd de hele pacht aan Phijffer

toegekend.

De beker der vrijburgers was met dit laatste schelmstuk van van

der Stel vol geworden. De veeruil had hij hun belet, hun leider,

Husing, zijn vleeskontrakt ontnomen, en nu, door zijn omspringen

met de wijnpacht, had bij de wijnboeren hun ondergang voor ogen

gesteld.

§ 3. De Positie in 1705.

De algemene positie aan de Kaap, in 1705, laat zich aldus

samenvatten :

Ten gevolge van het monopolie van de Compagnie en de uitsluitend

plaatselike markt voor wijn, koorn en vee, was de ekonomiese toestand

hoogst ongezond. Het normale aanbod was reeds te groot voor de

vraag, er was groot gevaar voor overproduktie. In deze reeds over-

voerde markt verschijnt nu een nieuwe faktor, die een scherpe crisis
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subsequently act as the Governor's dummy. He determined to put up the

concession, not only in the usual four separate lots, but also as a single

lot, in order to give one man the chance of securing the whole. Johannes

Phijffer, who had long been a confidant of van der Stel's in every kind

of underhand traffic, was selected for the role by tlie Governor. He
was notorious as the greatest smuggler at the Cape, and previous mis-

demeanours had led to a conviction with the sentence of lashes and six

years' banishment. Once the sole concessionaire, he would speedily

have the wine-farmers completely in his power ; not a gallon of wine

could they sell except to himself. The Governor and his friends, on

the other hand, could off-load their wines upon Phijffer at their own

prices ; the concessionaire must needs dance to the Governor's tune.

In accordance with the above plan everything was secretly arranged

with Phijffer before the auction took place.

The scene at the auction is described to us by Bogaert. When the

new conditions were read out, "so unlocked for, unheard of, and

treacherous a device did occasion in men's minds no small consternation,

from the which there sprung a muttering, for that they (the burghers)

did see into the heart of the affair through the mask forged unto their

destruction." The burghers at once quitted the scene in the greatest

indignation, " seeing they desired not to attend the auction " under such

conditions. Phijffer and two or three others who were with the

Governor in the plot remained behind by themselves, and the whole

contract was knocked down to Phijffer.

With this last roguery on the part of van der Stel, the burghers' cup

was now full. He had laid an interdict upon their cattle trade, robbed

their leader, Husing, of his meat contract, and now, with his manipula-

tion of the wine concession, the wine-farmers saw ruin staring them in

the face.

§ 13. The Position in 1705.

The general situation at the Cape in 1705 may be summarised as

follows : As a result of the Company's monopoly and the exclusively

local character of the market for wine, grain, and cattle, the economic

position was thoroughly unsound. The normal supply was already in

excess of the demand, and there was great risk of overproduction. In

this already overstocked market there now appears a new factor, which

1 Het Klachtschrift vorhaalt (Par. 31) alles omstandig.
- Zijn vonnis wordt gegevon in de Contra Ded. 't Oorspr. is op 't Archiof te

zien. Over Phijffers smokkelarij, v. Letters Desp., 272.

' Bogaert, 485.



204 DE KLACHTEN TEGEN W. A. VAN DER STEL

teweeg brengt. Hot is de mededinging (op een tothiertoe ongekende

schaal) van de ambtenaren. Die konkurrentie, op zichzelf reeds

onwettig, wordt spoedig geweldig, want zij wordt nog verergerd door

de bevoorrechte positie van de ambtenaren tegenover de boeren.

" Doordien," zo drukken de burgers het uit, " doordien alle 's Com-
pagnies effecten onder hare (d.i. de ambtenaren) directie en adminis-

tratie" berusten, kunnen zij zich van alles, dat zij voor de boerderij

nodig hebben, voorzien, het beste uitzoeken, terwijl de boer tevreden

meet zijn met het overschot. " Bovendien hebben zy lieden de hoogste

magt in handen, zynde ook administrateurs der wetten, konnen en

vermogen zy altyd te doen na haar welgevallen, hare goederen van den

Landbouw ten eersten aan de E, Compagnie debiteerende, en voorts,

de pakhuizen gevult hebbende, den Boer met de zyne laten verlegen

staan." i

De boeren zelf zeggen, dat het hun volstrekt niet kon schelen, of de

ambtenaren de boer gingen spelen, voor genoegen, of zelfs om de winst

zolang zij de boeren in hun markt niet stremden. " Dog vermits dezes

Lands vrugten aan niemand als de E. Compagnie, en de bier pas-

seerende schepen konnen werden verkocht, de Schippers echter altyd by

deze Heeren den eersten toegang, en dat met regt, moeten zoeken ; zo

blykt, dat dezelve over al in staat zyn, ons den pas af te snyden, en dat

voor den gemeenen Boer niet veel tot leverantie kan komen over te

schieten," vooral niet, wanueer er groote oogsten zijn.^

De ambtenaren bezitten evenveel land als de helft van al de

boeren te zamen. Hun boerderijen zijn zo groot, dat zij in staat

zijn bijna alles, dat er gekocht moet worden, uit hun eigen opbrengst

te leveren.3 En daar zij nu de gehele markt regelen en zelf alles voor

de Compagnie moeten kopen, raken zij natuurlik in de eerste plaats

hun eigen produkten kwijt, voor en aleer zij lets van de boeren nemen.

Een andere gedragslijn van hen te verwachten, zou veronderstellen, dat

zij geen mensen waren. En dit was niet het geval : zij waren maar al

te menselik.

De ambtenaren vormen dus een staat binnen de staat, een privaat

monopolie in het staatsmonopolie. De Gouverneur met zijn kliek be-

machtigt e6n voor een al de middelen van bestaan der boeren, door de

leverantie van vlees, koorn en wijn geheel in handen van zijn eigen

agenten te plaatsen.

De toestand der boeren wordt hierdoor van stap tot stap verergerd.

De crisis komt, wanneer de alleenverkoop der wijnen gegeven wordt
aan Phijffer. De wijnpacht was de laatste bron van voordeel, die er

nog bestond. Voortaan zou niemand een anker wijn mogen verkopen

' Contra Ded., 128. ^ Ibid. » V. beneden, Hoofdstuk V, A. bl. 288.
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brings about an acute crisis. This is the competition of the oflBcials

upon a scale previously unknown. Illegal in itself, it speedily assumes

alarming proportions, and is further aggravated by the privileged

position of the officials as against the farmers. As the burghers them-

selves express it, " forasmuch as all effects of the Company do lie under

their (the officials') direction and administration," they are in a position

to supply themselves with everything that they require upon their

farms, choosing the best for themselves, and letting the farmer con-

tent himself with the leavings. " Moreover these persons do hold

in their hands the highest power ; being likewise administrators of the

laws, they are able and powerful still to do according to their pleasure,

first disposing of their farm produce unto the Company, and thereafter,

when they have filled full the repositories, suffering the farmer for to

nurse his own and make what shift he can." The farmers themselves

admit that so long as the officials did not block their market, it could

not affect them in the slightest degree, whether or not the individuals

in question took up farming either for pleasure or even for profit.

"But inasmuch as the produce of the country can be sold to none

saving only to the Company and to passing vessels, and at the same

time the captains must first, and that rightly, seek access to these

gentlemen, it do plainly follow that the same possess the power for

to cut us off at every turn, and that for the common farmer there can

remain over not much for to supply," more particularly in the event of

a heavy harvest.

As against the holdings of all the farmers in the country, the

holdings of the officials are in a proportion of one to two. Their

farming operations are so extensive that they are in a position to

supply, from what they raise themselves, practically everything reijnired.

And as they regulate the entire market, and are themselves the sole

buyers for the Company, it is only natural that in the first place they

dispose of their own produce before relieving the farmers of any of

theirs. To expect any other line of conduct from them would be to

assume that they were more than men. And such was not the case
;

they were only too human.

The officials thus form a community within the larger community,

a private monopoly inside the State monopoly. By handing over to his

own agents the supply of meat and grain and wine, the Governor, with

his entourage, gradually possesses himself of all the farmers' means of

subsistence. Step by step their situation is aggravated. The crisis is

reached when the sole concession for the retail wine trade is made over

to Phijffer. The wine lease had been the last source of profit still

remaining. But in future no one might sell so much as an anker of wine,



206 DE KLACHTEN TEGEN W. A. VAN DEE STEL

of zelfs aan een vriend present doen, zonder goedvinden van do pacbter.

De Gouverneiir had dus lefcterlik de boeren onder de duim. Zij

waren " enkelyk van zjn genade " afbaukelik. Zij moesten voortaan

" uit een mans hand azen." i

Onmiddelik hierop kwam dan ook de uitbarsting. De boeren ver-

lieten de verpachtplaats, zodra zij de nieuwe pachtkondities hoordcn,

en gingen regeh'echt naar het huis van Husing, waar besloten werd bij

de overheid te klagen. Binnen een paar dagen was de eerste klacht-

brief klaar en getekend. De beweging tegen de Gonvernenr en zijn

privaat monopolie was begonnen.

§ 4. Het Klmhtschrift.

Dat de beweging tegen van der Stel van zuiver ekouomiese aard is,

komt duidelik uit in het Klachfcschrift der vrijburgers, gezonden aan de

XVII. Wij hebben er hier geen plaats voor, maar, daar het gemakkelik

te vinden is,2 volstaan wij met een analyse van de inhoud

:

Van de 38 Artikels van 't Klachtschrift lopen bijna de helft over

deze ene zaak, nl. 't onwettig grondbezit der ambtenaren, hun grote

boerderijen, het geknoei dat hiervan 't gevolg is, en het monopolie van

de verkoop van koorn, wijn en vee. Dit zijn Artt. 1 tot 6, 15, 16, 19

tot 21, 29 tot 33. De inhoud van deze artikels wordt in Hoofdstuk V,

A. behandeld.

Artikel 4, dat handelt over de veeliandel met de Hottentotten,

wordt apart onderzocht, (Hoofdstuk V, B).

De overige Artt., 7 tot 14, 17, 18, 22 tot 28, en 35 en 36, bevatten

klachten van onderdrukking en plagerij der boeren (en anderen) door

de van der Stels, vooral de Gouverneur. Deze Artfc. zijn betrekke-

lik onbelangrijk, en worden korteliks behandeld aan het einde van

Hoofdstuk V.

1 Contra Ded., 128.

* In de "Deductie" en de "Contra Deductie." Engelse vertaling in Leib-

brandts' " Defence of W. A. van der Stel."
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or even present one to a friend, without leave of the concessionaire.

Literally, therefore, the Governor had the farmers under his thumb.

They were dependent " upon his grace alone," henceforth they must
" feed from one man's hand."

The explosion followed immediately. The farmers quitted the

auction room so soon as they heard the new conditions, and made their

way straight to Husing's house, where they resolved to make representa-

tions to the authorities. Within a few days the first memorial was

drawn up and signed. The movement against the Governor and his

domestic monopoly had commenced.

§ 4. The Memorial.

That the movement against van der Stel was exclusively of an

economic character is clearly brought out in the Memorial addressed by

the colonists to the Seventeen. The limits of our space do not allow

us to print the document in full, but it is easily obtainable, so that a

summary of the contents will here suffice. Of the 38 clauses of the

Memorial, nearly tlie half deal with this one subject, the illegal holdings

of the officials, their extensive farming operations, the consequent dis-

honest dealing, and the monopoly established in the sale of grain and

wine and stock. This occupies clauses 1-6, 15, 16, 19-21, 29-;33. The

contents of these clauses are discussed in Chapter V., section A.

Clause 4, which deals with the cattle barter with the Hottentots,

forms the subject of a separate inquiry (Ch. V., section B.).

The remaining clauses, Nos. 7-14, 17, 18, 22-28, with 35 and 36,

comprise complaints as to the oppressive and vexatious treatment

meted out to farmers and others by the van der Stels, more particularly

the Governor. These clauses are relatively unimportant, and are

discussed briefly at the close of Chapter V.



HOOFDSTUK IV

VAN DER STELS VERDEDIGING

WiJ liebben gezien, welke klachten de vrijburgers tegen de Gouverueur

ingebracht hebben. Wij moeten. vervolgens nagaan, op welke wijze hi

j

zich tegen die klachten verdedigt.

Zijn verdedigingsmaatregelen (om ze z6 te noemen) vallen chro-

nologies onder de volgende hoofden :

—

1. Hij laat een getuigschrift, waarin hem de schitterendste hoe-

danigheden als regeerder toegeschreven worden, optrekken, en door

burgers ondertekenen.

2. Hij neemt Tas en de voornaamste ondertekenaren van 't lOacht-

schrift gevangen, en vervolgt ze voor de rechtbank, met de bedoe-

ling, ze door intimidatie te dwingen, hun beschuldigingen tegen hem te

herroepen.

3. Hij laat dan uit de verhoren der gevangen burgers uittreksels

maken, die hij " Confessien " noemt ; die " confessien " moeten dienen,

om te bewijzen, dat de burgers erkennen, dat hun beschuldigingen

tegen hem ongegroud en onjuist waren.

4. Intussen verzamelt hij een groot aantal verklaringen, uittreksels

uit 's Compagnies boeken en registers, enz., die zijn onschuld moeten

bewijzen. Deze stukken zendt hij, met de reeds genoemde " Confessien,"

naar de Heren XVII, als bijlagen op zijn schriftelike verdediging.

5. Na zijn ontslag door de XVII, publiseert hij een verdere verde-

diging, de " Korte Deductie," waarin hij zich zoekt te rechtvaardigen

voor de wereld, De bijlagen onder 4 genoemd, worden bij deze gedrukte

verdediging gevoegd.

Om nu een oordeel te vormen over de aard en de waarde van deze

verdediging als geheel genomen, is het nodig van der Stels handelwijze

van stap tot stap te volgen. In de volgende paragrafen wlllen wij dat

doen.



CHAPTER IV

VAN DER STEL'8 DEFENCE

Having seen what are the complaints lodged by the colonists against

the Governor, we must next examine the methods by which he defends

himself. What we may call his measures for defence may be arranged

chronologically as follows :

—

1. He has a Testimonial drafted and signed by a section of the

colonists, in which he is credited with the most distinguished qualities

as an administrator.

2. He arrests Tas and the most prominent signatories of the

Memorial, and institutes proceedings against them, with a view to

intimidating them into withdrawing their charges.

3. He then takes the minutes of examination of his various

prisoners, and has extracts made from them, which he calls " Con-

fessions." These " Confessions " are to serve as evidence that the

colonists admit the falsity and baselessness of their charges.

4. In the meantime he collects a large number of affidavits, ex-

tracts from the Company's books and registers, etc., all designed

to prove his innocence. These documents, together with the " Con-

fessions," he dispatches to the Council of Seventeen as supplements to

his written defence.

5. After his removal from office he publishes a further defence, the

" Korte Deductie," in which he seeks to justify himself in the eyes of

the world. To this printed defence are appended the supplements noted

under 4.

In order to judge of the character and the merits of the defence

taken as a whole, we must follow van der Stel step by step through the

whole course of his proceedings, and this we propose to do in the

succeeding paragraphs.
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A. Het Getuigschrift van Goed Gedrag

In Februarie 1706, kreeg van der Stel berichfc uit Indie, dat de

burgers naar Batavia geschreven hadden over zijn wanbeheer. Hij

begreep dadelik, dat zlj ook hoogst waarschijnlik aan de XVII zouden

schrijven, en dat de retourvloot, die toen in de Tafelbaai lag, hun

klachten in dat geval zou overbrengen. Hij moest dadelik liandelen,

Indian hij zich won verdedigen, en de klachten der burgers onschadelik

maken.

De eerste stap, die hij, bij wijze van zelfverdediging, nam, was een

certifikaat te laten optrekken, waarin hem, als Gouverneur, de aller-

voortreffelikste deugden werden toegeschreven. Dit getuigschrift van

goed gedrag wilde hij dan door zoveel vrijburgers laten tekenen, als hij

ertoe zou kunnen bewegen.

De inhoud van dit hoogst eigenaardig dokument was, dat de onder-

tekenaren de Gouverneur erkenden " voor een persoon van alle Eer en

deught in desselfs gehele gedragh, Regeringe, ommegang, en beje-

geninge . . . een heerlyk voorbeelt van zedigheyt, in yver voor 't ge-

mene beste, Godsdienstigh in de Christelijcke Religie, ... en van seer

goedertierenen en saghtmoedigen aerdt." Als regeerder zou hij steeds

zijn uiterste best gedaan hebben voor de belangen der Compagnie en

der kolonisten. Deze laatsten zou hij ook steeds zoveel mogelik ge-

holpen hebben, met landerijen, en " in 't sorg dragen soo veel beden-

kelijck voor hun Koorn, Wijngewassen, en Vee," en met de verkoop van

hun produkten.i

Dit getuigschrift moest nu getekend worden. Van der Stel liet de

Kaapse burgers op 't Kasteel ontbieden, waar zij, tot hun grootste

verbazing, uiterst beleefd werden onthaald. Hij trakteerde ze alien,

zwarten, vrijgemaakte slaven en bandieten inkluis, op wijn, bier,

koffie en tabak. Toen alien goed gedronken hadden, las een klerk een

paar zinsneden uit 't getuigschrift, op zeer onduidelike wijze, voor, en

daarop werden de aanwezige burgers " verzocht," het te ondertekenen.

Een verzoek van een Kaapse Gouverneur was een bevel, " alzo alle

verzoeken van Indische Gouverneuren niet auders dan zo veele beveelen

te achten zyn, welke te weigeren niet anders is, dan met zyn tydelyk wel-

wezen te wedden." ^ De burgers waren zich door langdurige ondervinding

hiervan te goed bewust, dan dat zij zouden tegenstribbelen. Sprekende

van de wijze waarop van der Stel hun hun wijnen ontfutselde, en dus

in een heel ander verband, zeggen Tas en van der Heiden, dat "wy
byna als gedwongen waren, zyn Ed. (de Gouverneur) alles in te willigen,

1 Van der Stel geeft het, Dad., 56.
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A. The Testimonial or Good Conduct Certificate

In February 1706, van der Stel had information from India that

the colonists had written to Batavia, complaining of his misgovern-
ment. He at once realised that in all human probability they would
communicate svith the Council of Seventeen as well, in which case their

complaints would be conveyed home by the return squadron, then at

anchor in Table Bay. To defend himself, and cut the ground from
under the colonists' feet, he must act at once.

His first step in this direction was to have a certificate drawn up,

in which he was credited, as Governor, with the most eminent virtues.

This testimonial of good conduct he desired to have subscribed by
as many of the colonists as he could prevail upon to do so. The
content of this unique document was to the effect that the signa-

tories declared the Governor " to be a person of all honour and virtue

in his whole carriage, governaunce, converse, and address, ... a

glorious ensample of moralitie, jealous for the common weal, devout in

the Christian faith, . . . and of an exceeding clement and mild dis-

position." As Governor he had invariably done his utmost to promote

the interests of the Company and the settlers. Nor had he ever failed

to assist the latter, so far as possible, with grants of land, and " in the

taking of all the pains conceivable for their grain, vintage, and cattle,"

and with the disposal of their produce.

This testimonial had now to be signed. Van der Stel summoned
the citizens of Capetown to the Castle, where, to their intense amaze-

ment, they met with the most courteous of receptions. He regaled

them all, blacks and liberated slaves and convicts included, with wine,

beer, coffee, and tobacco. When all were well bestowed with liquor,

a clerk read aloud to them, in an extremely indistinct voice, a few

sentences out of the testimonial, whereupon the citizens there present

were " requested " to append their signatures. A request from a

Governor of the Cape was of course a command, " insomuch as all re-

quests from Governors of the Indies must needs be looked upon as

nothing other than so many commands, to deny the which were

nothing but to hazard a man's temporal well-being." The settlers,

from long experience, knew this too well to offer any opposition.

Speaking of the manner in which van der Stel used to filch their wine,

and so in an entirely different connection, Tas and van der Heiden

declare, " "We were well-nigh as it might be compelled for to consent to

anything the which his Honour (the Governor) did demand of us. For

' Bo., 535.
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wat dezelve van ons pretendeerde. Want wilden we lets uit 's Com-
pagnies Pakliuisen hebben, en met coutante penningen betalen, wy
moesten zyn Ed. van wien dog alles dependeerde, ootmoedigst daarom

smeeken en bidden : wilden wy onze goederen aan de Compagnie

debiteren, wy waren weder genoodzaakt zyn Ed. gunst te verzoeken :

boe zouden wy dan hebben durven bestaan, het minste aan zyn Ed.

te weigeren ? " ^

Het viel de Gouverneur dus gemakkelik, ondertekeningen te krijgen

van de verbaasde burgers. De meesten hadden bovendien niets be-

grepen van de inhoud van 't stuk, en tekenden uit vrees voor de

Gouverneur, die er zelf bij stond. Enkeien, die wel begrepen wat

er gaande was, (zij wisten van 't Klachtschrift) weigerden te tekenen,

daar "het tegen hun gemoed streed," de Gouverneur voor een eerlik

man te verklaren.2

Met de Kaapse burgers, die voor 't grootste gedeelte geen boeren

waren, en dus geen direkte grieven tegen van der Stel hadden, was het

vrij gemakkelik gegaan. Het zou niet even gemakkelik zijn, de boeren,

de " buitenlieden," tot 't tekenen te bewegen. Onder de buitenlieden

waren van der Stels grootste tegenstanders, want hij had de boeren 't

meest door zijn wanbeheer benadeeld.

Starrenburg ward naar Stellenbosch gezonden, om de boeren over te

halen tot 't ondertekenen van 't getuigschrift. Hoe het met hem ging,

verfcelt Tas ons in 't Dagboek.

Starrenburg zat aan een tafel, met degen en pistolen erop, en met

gewapende schildwachten binnen en buiten de deur. Hij liet dan de

burgers binnen komen, en trachtte ze tot 't tekenen te bewegen. Alle

middelen werden door hem aangewend : schone beloften van gunst,

grond, enz., harde dreigementen, dat de Gouverneur alien, die weigerden

te tekenen, zou " vinden," dat alle voorrechten hun ontnomen zouden

worden, dat zij als rebellen zouden gestraft worden, enz. Hij maakte

hun zelfs wijs, dat Tas en de andere leiders reeds 't getuigschrift ge-

tekend hadden, om de burgers ertoe te brengen ook te tekenen.

3

Nog andere lieden werden door van der Stel zelf bewerkt, om voor

hem te tekenen. G. Sollier geeft zijn ondervinding in de Contra

Deductie.* De Burgerraad Nicolaas Oortmans, een biezondere vriend

van van der Stel, en daarom bij de burgers zeer gewantrouwd, vertelt

ook, in een brief aan de XVII, hoe de Gouverneur bij hem kwam, en

hem geld en grond aanbood, en beloofde, zijn zoon, (die in dienst der

Compagnie was), te bevorderen, en daarop vroeg, "of ik (Oortmans)

niet mede voor hem (v. d. Stel) wilde teekenen, dat ik hem voor een

Eerlik man kende, en hij gedaan had, 'tgeen behoorde." ^

' Contra Ded., 222, " Bo., 513. ' Ibid., 514. * Bl. 15.
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so we desired to draw anything from the Company's repositories, and to

pay withal in ready money, we mnst supplicate and entreat his Honour,
upon whom, indeed, the whole did hang, with all submission for the

same. And did we desire to dispose of our goods unto the Company,
we were again obliged for to sue his Honour's grace ; how then should

we have durst attempt deny his Honour in the smallest thing ?
"

It was thus no difficult matter for the Governor to secure the

signatures of the astonished citizens. Moreover, the majority had

understood nothing of the contents of the document, and signed their

names through fear of the Governor, who was standing by in person.

Some, who more or less understood what was afoot (they knew of

the Memorial) refused to sign, "considering it did go against their

conscience for to declare the Governor an honest man."

The citizens of Capetown, the most of whom were not farmers at

all, and so were without any direct grievance against van der Stel, had

presented little real difficulty. To secure the signatures of the farmers,

the "outside population," would be less easy. Van der Stel's chief

opponents were amongst the outside population ; it was the farmer who
had suffered the most from his misgovernment. Starrenburg was sent

to Stellenbosch to try and induce the farmers to sign the Testimonial.

How he fared Tas tells us in his Diary.

Starrenburg sat at a table with sword and pistols before him, and an

armed guard both inside and outside the door. He then admitted the

colonists and attempted to induce them to sign their names. He tried

every possible means ; fair promises of favour and land, etc., dire

threats of how the Governor should " deal with " all who refused to sign,

how they should be stripped of every privilege, how they should be

punished as rebels, and the like. He even intimated, in order to pre-

vail upon the settlers to follow their example, that Tas and the other

leaders had already signed the Testimonial.

Others again were approached by van der Stel himself with a view

to their signing in his favour. G. Sollier relates his experience in the

" Contra Deductie." Councillor Nicolaas Oortmans, a special friend of

van der Stel's, and therefore an object of no little suspicion to the

colonists, also relates, in a letter to the Seventeen, how the Governor

came to him, offered him land and money, promised to advance his

son, who was in the Company's service, and ended by asking " whether

I too (Oortmans) would not sign to it for him that I did know

him for an honest man, and that he had done what was his duty." By

= Oorspr. brief van N. Oortmans aan do XVII, 12 April, 1707, (Koloniaal

Archief, 4035, Den Haag).
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Door zulke omkoperij en intimidatie, gelukte het van der Stel

zijn " getuigschrif
t
" door 240 mannen ondertekend te krijgen. Theal

raerkt echter, (m.i., terecht) op :
" Not a few of the respectable names

found on that extraordinary document are certainly not genuine, for

they appear with a cross, though the men they professed to represent

could write letters and sign papers as well as the Governor himself

could do." 1

En dan waren er onder die 240 zowat 20 zwarten, vrijgemaakte

slaven en bannelingen !

Dat van der Stel, met zulke raiddelen, 240 ondertekenaren kreeg, is

niet vreemd. Wat ons verwondert, is dat hij niet veel meer gekregen

heeft, dat er zoveel mannen waren onder de vrijburgers, die stand-

vastig weigerden te tekenen, hoewel zij wisten, dat dit hun al de woede

van de Gouverneur op de nek zou halen, en dat bun weigeren gewis

hun mine ten gevolg zou hebben. Colvin wil er niet van weten, dat van

der Stel op deze wijze ondertekeningen afperste :
" Of this I have found

no proof," zegt hij. "There is no trace of any such violence or deceit

as was employed on the other side." ^

Dat Colvin geen " proof " gevonden heeft, is zeer goed verstaan-

baar. Hij heeft niet de moeite gedaan om naar bewijzen te zoeken.

Hij kent Bogaert niet, heeft de Contra Deductie niet gezien, noch

de beedigde verklaringen van G. Sollier, Jacques Malan, Etienne Nel,

Abraham Bleusel en Jan de Buis, die alien van hun eigen wedervaren

met van der Stel en Starrenburg getuigenis geven. [De oorspronkelike

minuten zijn op 't Archief te vinden.] 3

Edgar weer vindt dat " If Adriaan had been an unjust and tyran-

nical ruler, it is hard to see how nearly a half of the whole free popula-

tion of the country could have borne such a testimony in his favour." ^

Ons schijnt het integendeel juist zeer verklaarbaar, dat een " unjust

and tyrannical ruler" een dergelik stuk met gemak getekend kon
krijgen ! Hij had al de middeleu hiertoe,—omkoperij, vleiende be-

loften, harde dreigementen, leugens, en daarbij, een onbeperkte

macht, alle weigeringen te straffen met de onttrekking van zijn gunst.

Zonder zijn toestemming kon niemand een druppel wijn, een korrel

graan, of een pond vlees verkopen. Wie kon dan zijn " verzoek "

weigeren ?

Uit de wijze, waarop de Gouverneur zijn " getuigschrift " van goed

gedrag getekend krijgt, is het duidelik, dat het stuk geheel waardeloos

is als getuigenis te zijnen gunste. Het openbaart alleen 's Gouverneurs

zwakheid. Het toont, hoe schuldig hij zich gevoelt.

1 " S. African News," Weekly Edn., 10 Aug. 1910. Zie ook zijn " W. A. van
der Stel and Other Sketches," en zijn brief in de " Cape Times " van 15 Nov. 1909.
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bribery and intimidation of this kind van der Stel succeeded in pro-

cnring for his Testimonial 240 signatures. Theal remarks however,

and rightly, in my opinion, that " not a few of the respectable names
found on that extraordinary document are certainly not genuine,

for they appear with a cross, though the men they professed to repre-

sent could write letters and sign papers as well as the Governor himself

could do." Moreover, there were included in the 240 some 20 blacks,

liberated slaves, and convicts.

That by such means van der Stel obtained 240 signatures is not

surprising ; what does surprise us is that he did not obtain many more,

that there were so many men among the free burghers who stoutly

refused to sign, although aware that this would bring down upon their

heads the full force of the Governor's wrath, and that their refusal

would be attended by certain ruin.

The idea that van der Stel extorted signatures in this way is scouted

by Colvin. " Of this," he says, " I have found no proof. There is no

trace of any such violence or deceit as was employed on the other side."

That Colvin discovered no " proof " is not difficult to undei^tand. He
has not taken the trouble to look for the proofs. He has no knowledge

of Bogaert, and has seen neither the " Contra Deductie," nor the sworn

affidavits of G. Sollier, Jacques Malan, Etienne Nel, Abraham Bleusel,

and Jan de Buis, all of whom give evidence as to their personal

experiences with van der Stel and Starrenburg. [The original minutes

are to be found in the Archives.]

Edgar is of opinion that " if Adriaan had been an unjust and

tyrannical ruler, it is hard to see how nearly a half of the Avhole free

population of the country could have borne such a testimony in his

favour." It seems to me that, on the contrary, it is particularly easy to

see how " an unjust and tyrannical ruler " could without difficulty pro-

cure signatures to a document of the kind. He had all the necessary

means at his disposal—corruption and perjury, flattering piromises and

terrifying threats, and in addition plenary power to visit every refusal

with the withdrawal of his favour. Without his leave no one could sell

a drop of wine or a grain of corn or a pound of flesh, so that it was

almost unthinkable that anyone should deny his " request."

From the manner in which the Governor obtained his good conduct

certificate, it is clear that the document is completely valueless as

evidence in his favour. It merely reveals the weakness of his position

and his consciousness of guilt. For to come to the contents of this

* " Romance of S. Africa," 149.

« Attestation, 1710-1712. Gedrukt, Contra Dod., 15-17.

* " Expansion of S. Africa," 201.
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Want, om tot de inhoud te komen : van der Stel schrijft zich, in dit

" afgodicR getuigsclirift," (zoals Bogaert het noeint), juist die eigen-

schappen toe, die hem 't meest ontbraken.

Hij zou zijn best gedaan hebben, om de landbouwprodukten der

boeren te helpen verkopen, terwijl hij de boeren juist hun markt had

ontnomen. Hij zou "van seer goedertierenen en saghtmoedigen aerdt
"

zijn, terwijl hij spoedig een nieedogenloos tiran zou blijken. Hij zou

" een heerlyk voorbeelt van zedigheyt," en " Godsdienstigh in de

Christelijcke Religie " zijn, terwijl zijn leven zo aanstotelik was, dat 't

lezen van de Tien Geboden in zijn tegenwoordigheid hem onverdragelik

was, en hij daarom bevel gegeven had, dat wanneer hij in de kerk

kwam, de Geboden niet mochten gelezen worden !
i

Hoewel het " getuigschrift " der 2-40, als getuigenis ten gunste van

de Gouverneur, volstrekt waardeloos is, als getuigenis tegen hem is

het daarentegen van belang. Het bewijst, dat van ver Stel zich

schuldig gevoelde, dat hij goed wist, waarin hij gezondigd had ; en

voorts, dat hij geheel zonder scrupules was, in de wijze waarop hij te

werk ging, om zijn onschuld te doen blijken.

B. De Veevolging der Ondertekenaren

Het optrekken van 't " getuigschrift " was de eerste poging door

van der Stel aangewend, om zich te verdedigen tegen de klachten der

burgers.

Zijn tweede stap was de gevangenneming van Adam Tas. Door de

papieren van Tas op de hoogte gesteld van de beweging, kon van der

Stel verder gaan : hij wist nu, welke klachten er tegen hem ingebracht

waren, en wie de klagers ' waren. Hij kon zich nu ook verder verde-

digen.

Zijn jjZflrt de campagne was eenvoudig : de klachten moesten, zoveel

mogelik tegengesproken worden, en de klagers moesten gedwongen

worden, desnoods met geweld, hun klachten terug te trekken.

Inderdaad gelukte het hem een groot getal stukken bijeen te

brengen, waaruit de ongegrondheid der burgerklachten moest blijken.

En hij kon verder zelfs dertien " Confessien " van ondertekenaren van

't Klachtschrift doen opstellen, waaruit eveneens zou blijken dat hun
klachten tegen hem ongegrond waren, en dat zij dit zelf erkenden.

In de volgende paragrafen willen wij deze bewijzen van 's Gouver-

neurs onschuld, door hem zelf gegeven, en de "Confessien" der

ondertekenaren van 't Klachtschrift van naderbij onderzoeken.

^ Verklaringen hieromtrent, Contra Ded., 180-181.
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" idolatrous attestation," as Bogaert styles it, van der Stel ascribes to

himself precisely those characteristics which were most conspicuous by

their absence. He has done his best to assist the farmers in the sale of

their produce, whereas in point of fact he had driven them out of the

market. He is of an " exceeding; clement and mild disposition,"

whereas he was soon to prove himself a ruthless tyrant. He is "a

glorious ensample of moralitie," and " devout in the Christian faith,"

whereas so scandalous was his life that he could not bear the Ten

Commandments to be read in his hearing, and had accordingly issued

instructions that when he came to church the reading of the Command-

ments should be omitted.

But though the Testimonial of the 240 is entirely worthless as

evidence in the Governor's favour, on the other hand it is not without

value as evidence against him. It proves that van der Stel felt him-

self guilty, that he was well aware in what directions he had done

wrong, and that he was entirely unscrupulous as regards the methods

by which he set about establishing his innocence.

B. Peoceedings against the Complainants

The drafting of the Testimonial was van der Stel's first step in his

defence against the colonists and their complaints. His second step

was the arrest of Adam Tas. Tas's papers gave him complete informa-

tion as to the details of the movement, and made further progress possible.

Van der Stel was now aware what complaints had been brought against

him, and who were the comj)lainants. He was thus in a position to

take further steps in his defence.

His plan of campaign was simple ; the complaints must be answered

as far as possible, and the complainants compelled, by force if necessary,

to withdraw those complaints. And in point of fact, he did succeed in

bringing together a considerable numl)er of documents calculated to

demonstrate the baselessness of the settlers' charges. Moreover, he was

able to procure from the actual signatories of the Memorial, thirteen

" Confessions " equally calculated to prove that the charges against him

were without foundation, and that such was admitted by the subscribers

themselves. In the paragraplis which follow we shall examine more

closely both those personally selected evidences of the Governor's inno-

cence, and the Confessions of the signatories of the Memorial.



218 DE KLACHTEN TEGEN W. A. VAN DER STEL

§ 1. De " ConfeHsieii " der Vrijburgers.

De veerbien (eigenlik dertien) " Confessien " van ondertekenaren

van 't Klaclitschrift, door van der Stel afgedrukt in de Deductie, onder

D,i hebben, zeer terecht, een hoogst belangrijke rol gespeeld bij de

beoordeling van de strijd tassen burgers eu gouverneur.

Van die veertien " Confessien " sprekende, zegt Colvin :
" Fourteen

witnesses testify that the two men (Tas en van der Heiden) were per-

jurers and procurers of false evidence by force." En weer :
" we have

the sworn evidence of fourteen of the signatories (van 't Klachtschrift),

that they did not as a matter of fact believe them (de beschuldigingen

tegen van der Stel) to be true, and that the signatures were obtained

either on false pretences or by intimidation." 2

Ook Edgar vindt, dat na " the recantation of the principal signa-

tories (bevat in die Confessien) it is hardly worth while examining the

document (het Klachtschrift)." 3 Colvin ziet dan ook in die Confessien

" the most important material in the case."

AUes hangt derhalve af van die Confessien. Ziju ze echt, zijn ze

wat van der Stel voorgeeft, dat ze zijn, dan heeft hij zijn zaak ge-

wonnen.

Het wordt dus absoluut noodzakelik, die confessien, of herroe-

pingen, van naderbij te beschouwen. Dit onderzoek zal lang worden,

misschien ook vervelend. De lezer kan zich echter troosten met de

verzekering, dat de uitslag hem een goed eind zal brengen op de weg

naar een oplossing van het hele vraagstuk. Hij zal meteen de alge-

mene vertrouwbaarheid van 's Gouverneurs verdediging, de Deductie,

kunnen beoordelen. Hij zal ook de grotere vraag, of de klachten tegen

de Gouverneur waarlik alleen leugens waren, nader aan de oplossing

gebracht hebben.

Wij moeten, in de eerste plaats, de waarde van de confessien be-

palen. Hun waarde hangt af van de wijze, waarop zij verkregen

werden ; en tweedens, van de niet minder belangrijke vraag : zijn zij

korrekt en eerlik afgedrukt in de Deductie ?

0ns onderzoek vervalt dus vanzelf in twee rubrieken : wij moeten

beide de uiterlike vorm en de inhoud zorgvuldig toetsen.

A. Wat nu de vorm betreft, van der Stel verklaart, dat die con-

fessien " wettig, solleneel en ordentelik " * verkregen werden, voor een

behoorlike rechtbank. Voorts verzekert hij, dat zij behoorlik, korrekt

en onvervalst afgedrukt zijn in zijn Deductie.

Deze beweringen moeten wij dus toetsen.

1 De veertien stukken door van der Stel onder D in de Deductie gegeven,

bestaan uit dertien " Confessien " van burgers en kkn verklaring van zijn vroeger
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§ 1. The " Confessions''' of the Colonists.

The fourteen (really thirteen) " Confessions " by subscribers of the

Memorial, published by van der Stel in the " Deductie " under D, have

very materially influenced, and with every justification, the verdict pro-

nounced upon the merits of the conflict between the colonists and the

Governor. Speaking of these fourteen Confessions Colvin says, " Four-

teen witnesses testify that the two men (Tas and van der Heiden) were

perjurers and procurers of false evidence by force." And again, " We
have the sworn evidence of fourteen of the signatories (of the Memorial)

that they did not, as a matter of fact, believe them (the charges against

van der Stel) to be true, and that the signatures were obtained either

on false pretences or by intimidation." Edgar is also of opinion that

" after the recantation of the principal signatories (contained in the

Confessions) it is hardly worth while examining the document " (the

Memorial). In a word, Colvin sees in the fourteen Confessions "the

most important material in the case."

Everything depends, therefore, upon the Confessions. If they are

genuine, and what van der Stel pretends they are, then he has gained

his case. It thus becomes nothing less than imperative to look into the

Confessions or recantations more closely. It will be a lengthy and

perhaps a tedious investigation, but the reader may console himself with

the assurance that the result will carry him well on the way towards

a solution of the whole problem. He will at once be in a position to

form an estimate of the general trustworthiness of van der Stcl's

Defence, and he will also have brought nearer to a solution the larger

question as to whether the complaints against the Governor were in

effect nothing but a tissue of falsehoods.

In the first place, therefore, we must determine the value of the

Confessions. Their value depends upon the manner in which they were

obtained ; and secondly, upon the not less important question, have they

been published in the " Deductie " in their true and genuine form ? Onr

investigation thus falls of itself under two heads ; we must carefully

examine both form and content.

A. And first as to the form. Van der Stel declares that the Con-

fessions were " lawfully, formally, and regularly " obtained, before a

duly constituted tribunal. He gives the additional assurance that they

are published in the Defence in proi)er, currect, and genuine form.

These statements we must accordingly examine.

knocht, Pietersz. Het is dus gchoel onjuist, van Veerticn confessien van burgers

to spreken, zoals Colvin on Edgar stoods doon.

^ In Mendelssohn's " S. African Bibliography," Vol. 1. LIV.
' " Capo Times," 30 Sept. 1909 ; ook in zijn Expansion, etc., 200. • Ded. 4.
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B. Vervolgens moeten wij nagaan, of de inhoud van zijn " uit-

treksels " uit die confessien, zoals gedrukt, overeen komt met de inhoud

van de oorspronkelike minuten van de Interrogatoria, waaruit die

confessien door hem getrokken zijn.

Daarmee znllen wij dan een heel eind gevorderd zijn.

Wij beginnen met een onderzoek naar de wijze, waarop van der

Stel te werk ging met de vervolging der ondertekenaren, om hen te

dwingen hun klachten te herroepen.

§ 2. De Vervolging der Vrijhurgers begint.

Zodra het van der Stel bekend werd, dat de vrijburgers zich bij de

Gouverneur-Greneraal en Raad van Indie beklaagd hadden, trok hij

zicli dadelik de zaak aan, en begon tegen de klagers te ageren in rechte.

Op eigen autoriteit, en zonder de Politieke Raad te konsulteren,

zond hij Starrenburg, met een kommissie uit de Raad van Justitie, om
Adam Tas gevangen te nemen, hoewel er hoegenaamd niets was, dat

als bewijs van onwettig handelen tegen Tas kon worden ingebracht.

Door de papieren van Tas op de hoogte gebracht van de beweging

tegen hem, besloot hij deze te vervolgen met de uiterste gestrengheid.

Op 4 Maart vroeg v. d. Stel de aanvoerders van de vloot in de baai

om tezamen met de Kaapse Raad een zg. Brede Scheepsraad te

houden om de toestand te bespreken. Op de hem eigenaardige wijze

wou de Gouverneur met het samenstellen van die raad knoeien.i En,

hoewel door de weigering van Willem Elsehoek, schout-bij-nacht van

de vloot, hierin teleurgesteld, kon hij toch doordrijven, dat een door

hem opgetrokken plakkaat door de vergadering goedgekeurd werd.

Dit plakkaat, dezelfde dag (4 Maart) uitgevaardigd, verbood ten

strengste alle samenzweringen of het tekenen van lasterlike geschriften

tegen de wettige overheid, en waarschuwde " dat alle de gene die

bevonden zullen werden haar daar toe aanleiding gegeven " te hebben,

" als oproermakers, en stoorders van de gemene rust, aan lyf en leven

ten exempel van anderen zullen gestraft werden."

Dan komt een typies van der Stelse wending :
" Zynde dier-

halven den E. Independent Fiscaal en Landdrost geauthoriseert, en

aanbevolen, haar op alles desen aangaande exactelyk te informeren,

mitsgaders alle de gene daar men suspitie op heeft, . . . ten eerste . . .

(te) apprehenderen." 2

Nu wisten de Gouverneur en de Raadsleden heel goed, dat de

Independent Fiskaal, zoals zijn naam aanduidt, volstrekt geen orders

1 Bo., 521.
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B, We must next see whether the published " excerpts " from the

Confessions agree in content with the original minutes of the Interro-

gatories from wliich the Confessions are taken. When all this has

been done we shall have taken a quite appreciable step forward.

We begin with an examination of the proceedings set on foot by-

van der Stel in order to coerce the colonists into withdrawing and

retracting their complaints.

§ 2. Initial Proceedings against the Colonists.

Upon learning that the free burghers had made representations to

the Governor-General and Council of India, van der Stel at once took

the matter in hand and began to proceed in law against the com-

plainants. Acting upon his own authority and without reference to

the Council of Policy, he dispatched Starrenburg with a committee

of the Justiciary Council to arrest Adam Tas, in spite of the fact

that no evidence whatsoever of illegal conduct could be adduced against

him. The papers, however, which were secured on the occasion of

Tas's arrest, placed him in full possession of the details of the move-

ment, and he determined to proceed against the malcontents with the

utmost rigour.

On the ith March van der Stel approached the commanders of the

fleet in the Bay with the request that in conjunction with the Council

of the Cape, they should hold a so-called Broad Ships' Council in order

to discuss the situation. Although disappointed, through the intracta-

bility of the Rear-Admiral, Willem Elsehoek, in a characteristic attempt

to rig the constitution of the Council, the Governor succeeded, never-

theless, in obtaining the sanction of the meeting for a proclamation

which he had himself drawn up, and which was issued the same day

(March 4), forbidding in the strongest terms all conspiracies or the

signing of scurrilous documents against the lawful authority, and giving

notice that " all who should be found to have given occasion thereto

should, for seditionmongers and disturbers of the public peace, sull'er

punishment in respect of life and limb for an example unto others."

Then comes a characteristic move of van der Stel's :
" The Honourable

the Independent Fiscal and the Landdrost being therefore authorised

and recommended to inform themselves exactly upon everything in this

regard, as also . . . without delay ... to apprehend all those against

whom suspicion do lie." Now the Governor and the members of the

Council were fully aware that under no circumstances was the Inde-

pendent Fiscal, as his name implies, called upon to take instructions from

* De tekst wordt gogeven in do brief van G. en R. aan do XVII, d. 31 Maart,

'06, V. Ded. 88 en Letters Despatched, 285.
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van Gouverueur of Raad te ontvangen had. (Zijn ambt werd juist

iiigesteld, om als coutrole op de Gouverneur en andere ambtenarun te

dienen). Hij was in zakcn van jurisdictie volstrekt onafhaiikclik van

de pkiatselike ambtenaren, en kon zelfs de Gouverneur, indien hij liet

nodig achtte, te keer gaan, wanneer deze tegen de belangen der Com-

pagnie handelde. De Kaapse Raad kon derhalve de Fiskaal tot niets

" authoriseren." i Het was een streek van v. d. Stel, om de Fiskaal,

die zelf schuldig was aan plichtsverznim en niet geneigd te hard

teo-en de burgers op te treden, ten enenmaal onder zijn duira te

krijgen. Voor de vrijburgers was het noodlottig. " Dit is in waar-

heid de fontein van al onze rampen geweest," zeggen Tas en van der

Heiden.2

In diezelfde vergadering had men ook de kwestie besproken, of de

Kaapse Raad wel competent was in deze zaak te handelen. De onder-

tekenaren van 't klachtschrift hadden nl. een verzoek ingediend,

" datter uyt alle de geteykende van boven gemelde schrif t twe mogen

o-esonde werden naar het Yaderlandt, die sij geteykende oordelen

bekwaam te sijn haar doen te verantwoorden, en het geteykende te

bewaarheden, omdat sij oordelen in deese Saak hier niet voor haar

Competente Regter te sijn." 3

Die dag kwam er echter geen beslnit hieromtrent, want eerst bij

de volgende vergadering van de Raad, op 8 Maart, werd een beslissing

gegeven op dit verzoek.

In deze vergadering van 8 Maart stelde de Gouverneur, in eigen

persoon, voor : "... Of het niet goed en geraden soude wesen . . .

enige der voornaemste hoofden en aenleyders van dese muytinerende,

en opstandigen hoop ordonneerde met dese presente Retourvloot na 't

Yaderland te vertrecken, aldaer hunne pretense klaghteu, indien sy

begeren, voor te stellen, en haer verantwoordingh wegens 't gene bij sijn

Ed. en den Raadt deswegen nu aen haer Ed. Hoog Aghtb. de Heeren

Majores sal werden geschreven, te doen." De Raad besloot eenparig

dit te doen, en vijf vrijburgers werden aangewezen als degenen, die

verzonden zouden worden.* Hieruit blijkt dusduidelik, dat de Gouver-

neur de vrijburgers hun verzoek, om vertegeuwoordigers naar Neder-

land te zenden, daar zij hier aan de Kaap niet "voor haar Compe-

tente Regter " waren, toestond ; zonder natuurlik zich de schijn te

geven ; want zijn resolutie was zo gesteld, dat het moest voorkomen,

alsof hij en de Raad uit eigen beweging hiertoe besloten hadden. Wat

meer is, het was een uitdrukkelike erkenning, dat de Kaapse Raad geen

1 Vgl. hierover de reeds genoemde brief van Oortmans, die Meester in de

Rechten was.

2 Contra Ded., 30.
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the Governor or the Council. Indeed his oifice had been established for

no other purpose than to serve as a check upon the Governor and other

officials. In matters of jurisdiction he was completely independent of the

local officers, and might, if he saw fit, oppose the Governor himself, should

the policy of the latter run counter to the interests of the Company.

Accordingly the Council of the Cape had no power to " authorise " the

Fiscal in any matter. It was a device of van der Stel's to secure, once

for all, his power over the Fiscal, the Fiscal being himself guilty of

dereliction of duty, and therefore disinclined to take extreme measures

against the colonists. To the colonists this move of the Governor's

proved disastrous. As Tas and van der Heiden tell us, " This, of a

surety, hath been the very source and fount of all our sufferings."

The question of the competence of the Cape Council to act in the

matter at all had also been discussed at the same meeting. The sub-

scribers of the Memorial had submitted a demand " that of all those

have signed the paper aforesaid two may be sent to the Fatherland whom
the signatories deem qualified to answer for their conduct and to

establish that they have signed to, for that in this matter they deem
there is not here a Court competent therein." No resolution, however,

was taken upon the point that day, and not until the next meeting of

Council upon the 8th March was a definite decision come to upon the

demand in question. At this second meeting it was submitted by the

Governor in person, " whetlier it were not right and proper . , . that

they should order certain of the most eminent heads and leaders of this

mutinous and rebellious crew to proceed to the Fatherland, with this

present return fleet, there to submit their alleged complaints, should

they so desire, and to make answer touchiug what shall now be writ by

his Honour and the Council unto their Honours the Right Worshipful

the Lords Superior." This proposal was adopted by the Council with-

out dissent, five of the free burghers being indicated as the representa-

tives to be dispatched. It is clear from the above that the Governor,

without of course allowing it so to appear, (for the wording of the

resolution would lead one to imagine that it emanated entirely from

himself and the Council), did in effect concede the demand of the

colonists to send representatives to the Netherlands, seeing that at the

Cape there was " not a Court competent therein." What is more, the

resolution was an express recognition of the fact that the Cape Council

' Het origineol, getekond door Oortmans, Heoms en Bouman, is verzeild geraakt

in 't Deel Criminelo Proceduren der negen . . . Laudbouwers, 170G (Kaaps

Archief).

' Ded., 90.
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competentie had in dit geval, daar de Gouverneur zelf voorstelt, dat

de burgers in Nederlaiid voor de XVII him verantwoording zouden

doen, " wegens 't gene nil aan haer " (dc XVII) door hem en de Raad
" sal geschreven werden." Hij en de Raad zouden dus als aanklagers

optreden, en hun brief (die van 31 Maarb), zou de beschuldiging tegen

de burgers bevatten ; en de burgers zouden zicli dan voor de XVII,

door hun 5 vertegenwoordigers, te verdedigen hebben tegen de klachten

van G. en E..

Gevolgelik sprak het ook vanzelf, dat alle vervolging van de burgers

door de Gouverneur bier ter plaatse moest opgeschort worden, aangezien

het verhoor, door consent van de beide jjartijen, in hoger beroep was

gegaan. Het was echter volstrekt niet het plan van van der Stel, de

burgers zo makkelik uit zijn handen te laten gaan. Wij kunnen eerder

aannemen, dat hij hiertoe alleen besloot, omdat hij, nadat de bel-

hamels weggezonden waren, "met de andere te gemakkelyker zoude

konnen omspringen." i

Immers, de Gouverneur was druk bezig de gevangen burgers te ver-

volgen, en door wrede mishandeling tot herroeping van hun beschul-

digingen te dwingen. Van der Stel gevoelde blijkbaar het ongerijmde

van dit gedrag met zijn voorstel in de Raadszitting van 8 Maart, want

in zijn brief van 31 Maart aan de XVII, waarin hij vermeldt, welke

middelen hij heeft gebruikt, om de rust te herstellen, verklaart hij verder,

"dater nog al eenige quaedaerdige (burgers) overigh blijven, die in

haer hartneckigheyt volherden, en de gemoederen van vele obstinaet

maken, sulcks dat wy misschien genootsaeckt sullen sijn, indien sy tot

geen inkeer van hare halsterrigheyt komen, swaerder proceduren tegen

die rebellen ter handt te iiemen." - Hij zou " misschien genootsaeckt
"

zijn, te doen, na 31 Maart, wat hij reeds sedert 8 Maart zonder

ophouden deed ! Hij wil het aan de XVII doen voorkomen, alsof hij,

sedert het besluit van 8 Maart de vervolging heeft gestaakt, terwijl de

zaak nu naar hen verwezen was ; in werkelikheid is hij dag en nacht

bezig met een wrede vervolging van de burgers, die in der haast moeten

worden geintimideerd, totdat zij hun rechter zouden vrijspreken, en

hem dus van 't gevaar, dat hem bedreigde, verlossen !

§ 3. De RechthanTc.

Om nu die vervolging in te stellen, had de Gouverneur de Raad van

Justitie, het hoogste rechterlike lichaam, ingeroepen. Als hoofd van

de regering was de Gouverneur ook voorzitter van deze Raaxl, de

Secunde vice-voorzitter ; en de leden van de Politieke Raad waren

tevens leden van de Raad van Justitie.
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had no standing in the case ; it is the CTOvernor's o^yn proposal that

the colonists shall make answer in the Netherlands, before the Seventeen

" touching what shall now be writ to them " (the Seventeen) by himself

and the Council. In this way he and his Council are to appear as

plaintiffs, and their dispatch (of the 31st March) is to contain the

indictment against the colonists ; while the colonists, through their five

representatives, are to appear as defendants against the charges of

Governor and Council. The natural and obvious corollary was the

suspension by the Governor of all proceedings in loco against the

colonists, seeing that the case, with the consent of both parties, had

been referred to the jurisdiction of a higher court. It was far from van

der Stel's intention, however, to relinquish his hold upon the colonists

80 lightly. The assumption rather is that the sole reason for his recent

decision was "that he might the more easily have his way with the

others," once the bell-wethers of the flock had been removed. At all

events he was most busily engaged in pressing forward proceedings

against the burghers already under arrest, and in coercing them by

brutal ill-usage into withdrawing their accusations. That van der Stel

was under no misapprehension as to the inconsistency of his conduct with

his proposal in the Council meeting of the 8th March, appears from his

letter of the 31st to the Council of Seventeen, in which, after reporting

what measures he has adopted in order to restore tranquillity, he goes

on to say " that there still remain certain evil-disposed burghers that do

persist in their stubbornness, and do make obstinate the minds of many,

in such measure as we shall be obliged, it may be, so they repent not of

their contumacy, for to deal more hardly with those rebels." In other

words, he will " be obliged, it may bo," to do after the Zlst March what

he has been doing without intermission since as far back as the Sth

March 1 He wishes to convey the impression to the Seventeen that all

proceedings have been dropped since the resolution of the Sth March,

now that the case had been referred to them, whereas in point of fact

he was occupied both day and night with a merciless persecution of the

colonists, who must with all speed be intimidated into acquitting their

judge and so releasing him from the peril with which he was threatened !

§ 3. The Tribunal

Witli a view to instituting proceedings the Governor had called

in the Justiciary Council, the highest judicial body. As head of the

Government the Governor was also chairman of this Council, the

Secuude was vice-chairman, whilst the members of the Council of Policy

» Contra Ded., 38. - Ded., 91.
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De Gouvornenr kon dus dadelik de Raad van Justitie golasteii du

vervolging tc bnginiicn. Hij wees ook dc Icden van dc Raad aan, die

in de kommissic van ondcrzoek zitting zouden liobben.

Maar, de klachten der vrij burgers waren gericht tegen de Gouver-

neur en de hoofdambtenaren. Deze werden beschuldigd van ernstige

overtredingen tegen liun ambt en plicht, van grove misdrijven tegen

de Compagnie, van onderdrukking der vrijburgers.

De allergewoonste beginselen van billikheid (om van de beginselen van

het rechtte zwijgen),! belioorden dus te beletten, dat de aangeklaagden,

d.w.z., de Gouverneur en de hoofdambtenaren, zouden optreden als

rechters in hun eigen zaak.

Voor van der Stel was echter noch recht noch billikheid een

hinderpaal. Hij was te zeer in 't nauw gebracht door de klachten der

burgers, om over zulke kleinigheden te aarzelen. De klachten moesten

tot elke prijs onderdrukt worden. Hij stelde derhalve de leden van

de kommissie uit de Raad van Jnstitie aan juist met 't oog op hun

positie als aangeklaagden. Alleen diegenen uit de Raad, die bepaald

in 't Klachtschrift genoemd of bedoeld werden, kregen last, de

klagers te verhoren. Elsevier, de Secunde, die in een afzonderlike

paragraaf van 't Klachtschrift beschuldigd was, werd voorzitter. De
andere leden waren de Kapitein Berg, de grootste grondliezitter van

al de ambtenaren,2 (de Gouverneur alleen uitgezonderd) ; Schipper

Brommert, die bekend stond als de ijverige deelgenoot van de Gouverneur

in diens wijnsmokkelarijen,^ van Putten, bekend als de IJzerkramer,

omdat hij diep betrokken was bij het stelen van 's Compagnies ijzer ;
4

de luitenant Van Rhede en de vaandrig Slotsboo. De twee laatsten

werden aangesteld, omdat van der Stel wist, dat zij geheel van hem
afhankelik waren. Zo ook de Landdrost, Starrenburg, die de Fiskaal

Independent uit zijn ambt kwam verdringen,^ door als publieke

vervolger op te treden. De Sekretaris, Poulle, een veroordeelde uit

Batavia, was eveneens tot alles in staat.^

De wet eiste, dat, wanneer er vrijburgers in verhoor kwamen, een

van de burgerraden zitting zou hebben in de Raad van Justitie, om als

vertegenwoordiger der burgerij hun belangen te behartigen.

Als vertegenwoordiger der vrijburgers koos van der Stel Hendrik

Bouman, een burgerraad, zijn biezondere gunsteling die hij, geheel

onwettig en tegen de wensen der vrijburgers, had verheven tot die

^ Het was natuurlik regelrecht in strijd met de praktijk in de Nederlanden

;

vgl. Merula, Manier van Procederen, etc., Boek IV, Titel XL, Capittel IV,

Par. VIII. etc. (Ed. van 1705).

^ Zie beneden, Hoofdstuk V, bll. 30G-310, over grondbezit der ambtenaren.
2 Bo., 516, 527.
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were members of the Justiciary Council as well. The Governor was

thus in a position to instruct the Justiciary Council to commence pro-

ceedings at once. He also indicated the members of the Council who
were to sei've upon the commission of inquiry. Now it was ag-ainst the

Governor and the head officials that the complaints of the colonists

were directed. These men were charged with grave violations of their

office and duty, with serious offences against the Company, and with

tyrannical conduct towards the colonists. The most elementary

principles of equity, to say nothing of law, should thus have prevented

the accused, that is to say, the Governor and the head officials, from
appearing as judges in their own case. Neither law nor equity, however,

presented any obstacle to van der Stel. As a result of the representa-

tions of the colonists he was in too dire straits to hesitate over such trifles.

The complaints must be suppressed at all costs. He therefore selected

the members of the commission from the Justiciary Council with a sole

eye to their position as accused parties. Only members of Council

who had been specifically mentioned or otherwise indicated in the

Memorial were commissioned to bring the complainants to trial.

Elsevier, the Secunde, to whom a special paragraph of the Memorial

had been devoted, was made chairman. The other members were

Captain Berg, who, if we except the Governor, was the most consider-

able landholder of all the officials. Skipper Brommert, who was known
to be the Governor's zealous and hardworking partner in his wine-

smuggling business, van Putten, known as the Ironmonger, as being

deeply implicated in the depredations upon the Company's iron,

Lieutenant van Rheede and Ensign Slotsboo. The two last (jwed their

appointment to van der Stel's knowledge of their complete dependence

upon himself, as did the Landdrost, Starrenburg, who appeared as

public prosecutor, thus ousting from his proper office the Independent

Fiscal. The Secretary, Poulle, had been convicted in Batavia, and like

the others was entirely complaisant.

It was further prescribed by law that when a fi-ee burgher was

brought to trial, one of the burgher councillors should be provided with

a seat in the Justiciary Council in order to represent the interests of

the burgher community. In the present instance van der Stel selected

Hendrik Bouman, a burgher councillor and a special favourite of his

own, whom he had raised to this position in defiance alike of the law

' Bo., 527.

^ Over Starrenburg alf? veoruiler, v. benedon, Hoofdstuk V, bl. 336.

" Bo., 526 ; Contra Dod., 35. Over zijn vervalsing van luterrogatorieu der

burgers, en over zijn excommuuicatio door Ds. le Boucq, v. Attestatie Boek,

1706-1707, fo. 117, 121.
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post.i Later kwam een ander gunsteling, Guilliam Heeins,2 hem nn en

dan aflossi-n.

De kommissie was dus uitstekend berekend voor 't doel waarvoor

zij bestemd was.

Afzonderlik en gezamenlik wareu de leden bij de zaak, die zij

moesten onderzoeken en beoordelen, betrokken, zo niet direkt, zoals

Elsevier, dan indirekt, als medeplichtigen van de anderen. En de

vertegenwoordiger der belangen van de vrijburgers was een gezworen

vijand der klagers, die liet voortouw genomen had in de beweging

oni de klagers tot leugenaars en ineinedigen te maken, en de onschuld

van de Gouverneur te bewijzen.

Het was niet nodig geweest juist deze leden voor het werk te

kiezen, daar b.v., de eerlike Swellengrebel (bijna de enige eerlike amb-

tenaar van hoge rang) en de burgerraad Oortmans, om maar twee te

noemen, even goed zouden hebben kunnen dienen.

Dat zou echter geenszins in de kraam van de Grouverneur passen :

bij won leden, die direkt betrokken waren bij de zaak, van wie hij dus

kon verwachten, dat zij alles in het werk zouden stellen om de burgere

tot herroeping te dwingen.3

Natuurlik was dit omspringen met het recht niet te verbergen. De

vi'ijburgers protesteerden dadelik door hun vertegenwoordigers tegen

een dergelik verkrachting van de Jusfcitie. Doch tevergeefs.

De gevangen burgers, nadat hun gezamenlik protest niet geholpen

had, bleven als individuen protesteren tegen de samenstelling van de

Raad uit hun tegenpartijen ; van der Heiden, Zevenhoven en Louw

deden dit in energieke bewoordingen,^ doch zonder gevolg.

De parodie op een verhoor zou voortgaan.

Hoewel van der Stel zoveel zorg besteed had aan de samenstelling

van de kommissie, was hij nog niet gerust. Zelf kon hij op die Kom-

missie niet zitten, niet omdat hij enig gevoel van schaamte had, maar

eenvoudig, omdat hij daardoor zijn eigen zaak bij de XVII te veel zou

bederven.

Hij kon echter nog de kommissie in haar werkzaamheden kontro-

leren van achter de schermen. Dat deed hij nu op een onbeschaamde

wijze.

Terwijl de kommissie de burgers in verhoor neemt, staat van der

Stel gedurig achter een deur, vanwaar hij alles kan horen. Zodra er

enige moeilikheid ontstaat, gaan de leden en de vervolger de Gouverneur

1 Bo., 528.

2 Ibid.

' Zij bezaten landerijen, " waar over," zeggen Tas en van der Heiden, " onze

klagten ten principale zijn ontstaau ; en uit dien hoofde waren ze niet alleen
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and of the wishes of the colonists. He was subsequently relieved from

time to time by another creature of the Governor's, G-uilliam Heems.

The commission was thus eminently calculated to serve the pm-posc

for which it was intended. In the matter which they were commis-

sioned to investigate and pronounce upon, the members were without

exception interested parties, being implicated, if not directly like

Elsevier, at least indirectly, as the accomplices of their fellows. The
representative of the burghers' interests was the sworn enemy of the

complainants, and had taken the lead in the movement to establish

the innocence of the Governor by representing the complainants to be

liars and perjurers.

It had not been a case of being compelled to select these particular

members for this work. To mention only two names, the respectable

Swellengrebel, almost the only honest man amongst the more highly

placed officials, and the burgher councillor Oortmans were equally

eligible. To appoint such men, however, would not have suited the

Governor's book ; he wished members who were directly interested in

the affair, and whom he could therefore expect to set all the necessary

machinery in motion to coerce the colonists into a recantation.

This juggling with the law could not of course be concealed. The
colonists, through their representatives, protested immediately, but to

no purpose, against such a violation of justice. After their united pro-

test had proved fruitless, the prisoners continued to protest individually

against a commission composed of their opponents. Van der Heiden,

Zevenhoven, and Louw did so in the most emphatic terms, but without

avail. The mockery of a trial must take its course.

Albeit van der Stel had devoted such pains to the constitution of

his commission, he was not yet fully reassured. He was unable to sit

upon the commission himself, not that he possessed any feeling of

sensibility, but for the simple reason that such a step would seriously

have prejudiced his case in the eyes of the Seventeen. It was still prac-

ticable, however, to direct the proceedings from behind the scenes, and

this he did in the most brazen fashion. During the whole of the time

that the commission was engaged in the examination of the burghers

van der Stel was standing behind a door where it was possible to hear

every word. When any difficulty arose the commissioners and the

prosecutor would step aside, with no attempt at concealment, to consult

with the Governor! The Governor decided the point, and the coni-

niission would take action in terms of the decision given from behind

partijeu, maar geswooren doodvijandeu van ons, die niet anders beoogden, als ons

onder de knie te krijgeu " (Contra Ded., 66).

' Zie benedeu, liun Verhoren, bll. 230-242.
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openlik raadplegGii ! Hij beslist daa de kwestic, en de Kommissic
liandelt volgens ziju besluit, van achter de deur gegeven.i

Deze Kommissie, van huis uit gelieel onvvettig, is dus nog bovendien

eenvoudig een wassen neus. Zij doet niets, de Gouverneur beslist

alles, bestiiurt 't hele vcrhoor.

Met de samenstelling van de Reclitbank had de Gouverneur der-

halve deze positie geschapon : Hij wordt beschuldigd door de vrij-

burgers. Hij treedt zelf op als vervolger en tegelijk ook als rechter in

zijn eigen zaak

!

§ 4. Het Verhoor van Jakobus van der Heiden.

Zodra van der Stel een rechtbank naar zijn zin had, ging hij aan 't

werk, om de vrijburgers door middel van 't Gerecht te intimideren en

te dwingen hun beschuldigingen te herroepen. In Starrenburg, die

optrad als vervolger in plaats van de Fiskaal Independent, had hij

een handlauger, die voor niets zou terugdeiuzen.

Het verhoor van Jakobus van der Heiden geeft ons een inzicht in

de procedure van deze rechtbank.

Volgens de resolutie van 8 Maart, zou van der Heiden met vier

andere burgers naar Nederland gezonden worden, oui daar voor de

XVII verantwoording te doen van de klachten der burgers tegen de

Gouverneur.

De vier metgezellen van van der Heiden werden wel dadelik aan

boord van de retourvloot gebracht,^ doch hij zelf zou nooit de Kaap
verlaten.

Op 8 Maart, dezelfde dag, waarop van der Stel in de raadsverga-

dering voorgesteld had, dat van der Heiden naar Nederland gestuurd

zou worden, werd deze gedagvaard op 't Kasteel te verschijnen, om
zich te verantwoorden voor de rechtbank. Men zou menen, dat,

volgens juist genoemd besluit, onmogelik aan de Kaap verdere stappen

tegen hem genomen konden worden.

Van der Heiden kwam vrijwillig naar het Kasteel, doch daar de

Landdrost de handen zo vol had met Tas en andere burgers, moest van

der Heiden onverhoord vertrekken, om de volgende dag weer terug te

komen.

Hij werd toen in verhoor genomen.3 Van der Heiden vroeg dadelik

naar de competentie van de kommissie voor welke hij zich moest ver-

antwoorden. Op het antwoord van Starrenburg, dat het de Raad van

Justitie was, weigerde hij verder te gaan, daar hij niet behoorlik gedag-

vaard was, en ook omdat hij hier niet voor zijn " Competente

Rechters " was, maar voor zijn partijen. Hij verzocht derhalve naar
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the door. vSo that the commission, iipart from its essential illegality,

was nothing- but a puppet show ; it did nothing, it was the Governor

who determined everything, and who directed the entire proceedings.

Such being the character of the Court, van der Stel had succeeded

in creating the following position : the burghers had impeached the

(Governor, but the Governor in his single person was at once prosecutor

and judge in the case against himself.

§ 4. TIte Examination of Jacobus van der Heid&ii.

So soon as van der Stel had secured the bench he desired, he set

the machinery of the law in motion with a view to intimidating the

colonists into withdrawing their charges. In Starrenburg, who appeared

as prosecutor in place of the Fiscal Independent, he had an assistant

whose value was enhanced by his entire freedom from scruples of any

kind. The examination of Jacobus van der Heiden gives us an

insight into the procedure of the Court.

In terms of the resolution of the 8th March, van der Heiden and

four other burghers were to have been sent to the Netherlands, there

to justify before the Seventeen the charges brought by the colonists

against the Governor. Van der Heiden's four companions were con-

veyed without delay on board the return fleet, but van der Jleiden

himself was destined never to leave the Cape. On the 8th March, the

very day that van der Stel had proposed in the council meeting that he

should be sent to the Netherlands, he was summoned to the Castle,

there to stand his trial before the Court, although one would have

imagined that under no circumstances, in view of the resolution in

question, could further proceedings be taken against him locally.

Obeying the summons voluntarily, van der Heiden duly appeared in

the Castle, but found the Landdrost so fully occupied with Tas and

other burghers that he had to depart without a hearing. The follow-

ing day he returned and his examination was proceeded with. Van

der Heiden immediately inquired as to the competence of the com-

mission before which he was to be examined, and upon Starrenburg

replying that it was the Justiciary Council he refused to proceed ; in

the first place, the summons had been irregular, and in the second place

he was now appearing, not before a competent tribunal, but before

his adversaries. He therefore claimed to be sent to the Netherlands,

^ BGwijzcn onder vcrhoor vau v. d. Hoidcn.
- Bo., 52G.

' Het origineel vau zijn lutorrogatorium is tc vindcu in " Criminelo Proces

Stukken," 1706, Kaaps Archief. Gedrukt, Coutra Ded., 35-37. Vgl. ook Bo., 531.
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Nederland gezonden te worden, om daar voor zijn behoorlike recliters

zich te verantwoorden. Starrenburg sprong hierop op, en ging naar

de kamci'deur van de Gouverneur, die " omtrent twaalf voet van de

tafel " was, en hield bij de deur een gesprek met ieniand, die erachter

stond. Dit was de G-ouverneur 1 Nadat liij van zijn Gebieder bevelen

ontvangeu had, kwam Starrenburg terug, en zei bars tegen van der

Heiden, dat hij moest antwoordcn, of hij (Starrenburg) zou weten, wat

met hem te doen.

Gevraagd, of hij aan de Bataviese brief deel gehad had, weigerde

van der Heiden weer te antwoorden. Weer ging Starrenburg iemand

achter de deur raadplegen. Teruggekomen, zei hij :
" Ik vraag U ten

laatste male, of gij wilt antwoorden of niet ? " Hierop antwoordde van

der Heiden :
" Ja, Landdrost, wel wil ik antwoorden, als gij de lesse-

naar met papieren, die gij mij en mijne medeburgers op een godde-

looze, verfoeielyke en ongehoorde wyze ontvreemt hebt, ons weeder ter

hand stelt. Zeker, gy zyt een dapper soldaat ! Tart gy my nu om te

vechten, nu gy my 't geweer ontnomen hebt ? " Weer ging Starrenburg

raadplegen achter de deur, en kwam nu terug met 't bevel, dat van der

Heiden als een gevangene moest opgesloten worden in de gevangenis.

Terwijl de Landdrost zijn konsultatie hield achter de deur, vroeg van

der Heiden de burgen-aad Guilliam Heems, om in zijn naam de

Gouverneur te verzoeken, hem toe te laten, zijn verantwoording te

doen voor de Bewindhebbers, en, indien dit niet kon. hem in alle

geval " uit krachte van zijn burgerrecht " op borgtocht los te laten, en

bij een burger in arrest te houden.i Heems ging achter de deur vragen,

en kwam terug met het bericht, dat de Gouverneur dit beslist weigerde.

Toch had van der Heiden eenvoudig gevraagd, wat de Gouverneur

zelf de vorige dag voorgesteld had in de Raad, en wat door de Raad
eenparig aangenomen was !

De lezer zal wel getroffen zijn door de wijze, waarop de Gouverneur

in de werkzaamheden van de Kommissie van de Raad van Justitie

ingrijpt, en zich niet ontziet, als aangeklaagde toch nog zelf de leiding

van 't verhoor op zich te nemen, van achter de deur. Mogelik zou men
ook willen twijfelen aan de waarheid van dit voorval. Het is echter

boven alle twijfel verheven, daar de leden van de Kommissie in eigen

persoon een Attestatie hebben geaeveu, de dag na deze gebeurtenis,

(de lOe.), waaruit ten duidelikste blijkt, dat de Gouverneur wel achter

de deur stond gedurende 't verhoor, en dat Starrenbm-g, en naderhand

Heems, hem wel raadpleegde omtrent van der Heiden, alles precies

zoals hij en Tas, en ook Bogaert het ons vertellen !
2

^ V. d. H. was vrijwillig gecompareerd, en de procedure civiel, niet

crimineel.
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there to stand his trial before his proper judges. At this Starrenburg

sprang to his feet, and crossing over to the door of the Go\ernor's

room, " some twelve foot from the table," he proceeded to hold a con-

versation with some one standing behind it. This was the Governor !

On receiving his master's instructions, Starrenburg returned and rudely

intimated to van der Heiden that he must answer, or he (Starrenburg)

would know how to deal with him.

On being asked if he had had a share in the letter to Batavia, van

der Heiden again declined to answer, and again Starrenburg retired to

consult the some one behind the door. On his return he said :
" For

the last time I ask you, will you answer or no ? " To which van der

Heiden replied : "Surely I will answer, Landdrost, if you restore again

to me and my fellow burghers the cabinet with papers whereof you did

rob us in godless, detestable, and unheard of fashion. A brave soldier

you are, for sure ! You will provoke me to fight, now you have taken

away my arms." Starrenburg again retired for consultation behind

the door, returning upon this occasion with instructions to commit van

der Heiden to gaol as a prisoner. Whilst the Landdrost was engaged

with his council of war behind the door, van der Heiden asked Guilliam

Heems, the burgher councillor, to request the Governor in his name

either to allow him to stand his trial before the Directors, or failing

this, to release him at all events upon bail, " in virtue of his burgher

rights," retaining him in private custody with one of the burghers.

Heems conveyed the request behind the door, but returned with an

unqualified refusal. And yet van der Heiden had asked neither more

nor less than had been proposed in Council the previous day by the

Governor himself, and adopted by the Council without a dissentient voice

!

The reader will doubtless be struck by the manner in which the

Governor takes a hand in the proceedings of the Justiciary Council's

commission, and wliile himself the accused party does not scruple to

assume, from his coign of vantage behind the door, the entire conduct

of the examination. It is even possible that doubt may exist as to

whether the incident ever really took place. The facts are above

suspicion however ; from a sworn declaration furnished the day after

the event (the 10th) by the members of tlie commission in person, it

appears beyond the shadow of a doubt, that the Governor did actually

stand behind the door during the examination, and that Starrenburg

and subsequ(!ntly Heems did actually consult him on the matter of

van der Heiden, the whole story precisely as it is told us l)y Tas and

van der Heiden himself, as well as by Bogaert. This document, which

- Origincel, " Crim. Proces Stukken," 1706, getekend door van Rheodo, Slotsboo,

Brommei't, Heems eu PouUe.
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Natuarlik heeft de Gouverneur deze attestatie, die op zo ondubbel-

zinnige wijze zijn geknoei met liet gerechfc openbaart, niet in zijn

Deductie gegeven. Dezelfde dag (de lOe.) ward van der Heiden weer

voor de Komraissie gebracht, en weigerde hij opnieuw te antwoorden.

Hij werd toen zeer grof beledigd door een van de leden. Weer staat

de Gouverneur achter de deur en weer gaat Starrenburg raadplegen,

waai'op van dor Heiden terugge])racht wordt naar zijn gevangenis.i

Van der Heiden had dus een voor de Gouverneur hoogst onaange-

name halsstarrigheid getoond. Hij wou niet eens antwoorden, laat staan

lierroepen. Andere maatregelen moesten met hem genomen worden.

Starrenburg, na zijn konsultatie met de Gouverneur, liad van der

Heiden bars gezegd : "Xu zal ik uw vogel wel anders plaatzen ;

vertrek, gij hebt gedaan." Reeds de vorige dag (de 9e.) had Starren-

burg hem gezegd, dat, indien hij bleef weigeren, " dan zal ik andere

middelen moeten gebruiken." (Starrenburgs eigen verklaring.) Nu komt

hij, de dag na 't tweede verhoor, (de lie.) deze " middelen " verzoeken

bij de Raad. Hij legt voor de Raad een verzoek, waarin hij betoogt,

hoe van der Heiden, "een der voornaamste oproerige zijnde, in

sijn quaade Intentien, seer hardneckig bleef persisteren," (gedurende

zijn verhoor op de 9e.) ; en ook op de lOe. ; derhalve verzoekt hij van

der Heiden " in nauwer hegtenis " te mogen brengen, " omme door dat

middel, en andere Regtelijke dreygementen, hem tot obedientie en sijn

pligt te dwingen." Hierop kreeg de Landdrost appostil, dat de Raad

zijn verzoek " geaccordeert en toegestaan " had.2

Het stond Starrenburg dus vrij, van der Heiden nu naar hartelust te

plagen, om hem te " dwingen " tot zijn plicht. Dat was, . . . teherroe-

pen ! Van der Heiden werd nu dadelik in een donker verwulf geplaatst,

en daar op 't strengste bewaard, zonder de geringste gemakken. Daar

moest hij 15 dagen zitten, tot de 27e., toen hij weer voor de Landdrost

geroepen werd. Hij wilde nog niet antwoorden op de vragen van

Starrenburg, maar stelde een wedervraag : wie de Landdrost het recht

gaf, hem lo dagen zonder verhoor te laten zitten in dat donkere

hoi ? Starrenburg gaf daarop ten antwoord, dat hij daarvan geen

reden behoefde te geven, en dat van der Heiden moest antwoorden,

" of ik zal U aanstonds nog erger plaatsen." Van der Heiden zei toen,

dat God dit geweld, aan hem gedaan, zou wreken, waarop de Landdrost

hem terugzond, ditmaal naar het zogenaamde Donker Gat, een onder-

aards verwulf, waarin het stikdonker was, " 't ergste gat, alwaar nooit

iemand ongeschavoteert is uitgekomeu." 3 Hier moest hij liggen, met

een slaaf, die wegens brandstichting en moord veroordeeld was en

terechtgesteld moest worden.

1 Bo., 531 ; Contra Ded., 38.
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reveals in so unequivocal a manner his tampering with the law, the

Governor has omitted to include in his Defence.

Next day (the loth March) van der Heiden is brought before the

commission again. As before, he declines to answer. He is then

grossly insulted by one of the members. Again the Governor stands

behind his door, and again Starrenburg retires to consnlt him. Van
der Heiden is then conveyed back to prison.

Van der Heiden had displayed an obstinacy that was eminently dis-

concerting to the Governor. He would not even answer, let alone recant.

Other measures must be taken with him. After consulting with the

Governor, Starrenburg had said to van der Heiden roughly, " I shall now
fix your bird in another sort ; begone, you have finished." Already on
the previous day (the 9th) Starrenburg had notified him that if he

persisted in his refusal he should " be obliged for to use other means "

(Starrenburg's own declaration). On the day after the second examina-

tion (the lltb) he appears before the Council with a demand for the

" means " hinted at. He submits a request to the Council in which he

points out how van der Heiden, " being one of the most notable sedition-

aries," did during his examination upon the 9th and also upon the 10th,

" persist with much obstinacy in his naughtiness ;
" wherefore he craves

permission to place van der Heiden " in closer confinement, that by such

means and other judicial threatenings he may be constrained unto obedi-

ence and his duty." The Jianddrost then received a minute from the

Council to tlie effect that they had " assented to and conceded " his request.

Starrenburg was thus free to work his will upon van der Heiden

in order to "constrain" him to his duty, in other words, to recant.

The victim was at once removed to a dark dungeon, where the

strictest watch was kept upon him, and even the smallest comforts

refused. Here he was kept for fifteen days, until the 27th, when he

was again summoned l)efore the Landdrost. He still declined to

answer Starrenburg's questions, but demanded in return :
" Who did

give the Landdrost authority for to keep him fifteen days in that dark

den without a hearing ? " Starrenburg replied that he was not called

upon to give any reason, but that van der Heiden must answer, "else

will you presently find yourself in yet more evil case." Van der Heiden

then said that God would avenge the violence done to him, and was

promptly sent back, this time to the so-called " Black Hole," a subter-

ranean dungeon without a ray of light, "the most evil hole, from the

which no man hath ever emerged, saving only to the saiflold." Here

van der Heiden was confined, in company with a slave who had been

found guilty of arson and murder, and was now awaiting execution.

' Kopie in Koloniaal Archief, 4032, Den Haag. " Contra Ded., 44.
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De iiudere burgers, Henniiig Husing, Picter van der Hijl, Ferdinand

Appel en Jan van Meerlaud, die met van der Heiden naar Nederland

zouden gezondcn worden, volgens het bcsluit van 8 Maart, waren

intussen reeds lang aan boord van de vloot gebracht.

Het schijnt, dat het nooit de bedoeling van van der Stel was, de

burgers te laten vertrekken. Hij had gehoopt, " een verandering " tc

brengen in hun gemoed, en dat " het kermen, klagen en huilen van

hare huisvrouwen " een zodanige uitwerking zouden hebben op de

standvastigheid der burgers, dat zij hem om vergiffenis zonden vragen.

Daarom gaf hij "de schippers van de Schepen, op welke zy

geplaatst waren, last, deze opgezonden rebellen wel te bewaren, in de

Constapels kamer," en vleide hij zich, dat "zo deze vier opgezonde

Teekenaars niet wilden om pardon verzoeken, het zelve wel van hare

vrouwen zoude geschieden." Doch de mannen bleven onverschrokken,

en de vrouwen, " mannen moed scheppende," lieten haar echtgenoten

vertrekken, zonder de Gouverneur om hun loslating lastig te vallen.^

Zo kwam het, dat de vloot, toen deze, i April de terugreis aanvaardde,

de vier burgers nog aan boord had. Op het allerlaatst begreep van der

Stel, dat het dwaas was deze mannen naar Nederland te laten gaan, om
daar getuigenis tegen hem te geven. Hij sprong in een boot, en

trachtte de vloot te achterhalen, met de bedoeling de vier burgers, of

altans de voornaamste, Husing, weer terug te brengen. Gelukkig kon

hij de vloot niet inhalen, en de burgers konden met hun Klachtschrift

Nederland veihg bereiken.2

Van der Heiden, " om dat hy zyn Ed. (de Gouverneur) zeer obstinaat

voorquam, invoegen hy de waarheid altyd gestand dede, zo by zyne

Interrogatoria als elders," 3 kon in geen geval toegelaten worden zijn

onverschrokkenheid ook voor de XVII te vertonen. Hij zou te gevaar-

lijk zijn als getuige tegen de Gouverneur, zoals reeds gebleken was uit

zijn verhoor.

Van der Stel hield hem dus, ten spijte van het raadsbesluit, aan de

Kaap en ging voort met zijn vervolging.

Intussen was Starrenburg ook wakker bezig geweest met de andere

tekenaars, Pretorius, Zevenhoven, e.a. Maar ten spijte van al zijn

ijver en van al de harde dreigementen, waarmee hij de burgers tot

herroeping zocht te brengen, ging het hem nog te langzaam. Het was

nodig, die " herroepingen " zo gauw mogelik in handen te krijgen, want

de Gouverneur won die met zijn brief aan de XVII, die de beschul-

digingen tegen de burgers zou bevatten, meezenden. Dan zou hij

immers bij zijn beschuldiging ook tegelijk de " confessien " van de

1 Contra Ded., 41-42. -Bo. ,546-7.

' Contra Ded., 42-43.
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The other burghers, Henning Husing, Pieter van der Bijl, Ferdinand

Appel, and Jan van Meerland, who were to have sailed with van der

Heiden in terms of the resohition of the .Sth March, had long ago been

conveyed on board the fleet. It would seem, however, that it was never

the intention of van der Stel to allow them to leave the colony. He
had hoped to bring about a change in their feelings, and that "the
groans and kmentings and tears of their womenfolk " would under-

mine the resolution of the colonists so effectually as to lead them to sue

for his forgiveness. He therefore instructed the captains of the ships

where they were lodged " to keep these delegate rebels in close ward within

the constable's room," fondly imagining that "so these four delegate

subscribers were not minded for to crave pardon, the thing should

doubtless come about by way of tlieir women." But the men were
not to be daunted, and the women, " borrowing the hardihood of men,"
suffered their hus])ands to depart without importuning the G-overnor

with prayers for their release.

Accordingly, on the 4th April, when the fleet stood out to sea, the

four colonists were still on board. At the last moment van der Stel

appears to have realised the folly of allowing them to proceed to the

Netherlands, there to give evidence against him. He leapt into a boat

and attempted to overhaul the fleet, with the object of bringing the

four burghers back again, or at all events Husing, the most important

of them. Fortunately the fleet was already out of hail, and the burghers,

with their precious Memorial, were able to reach the Netherlands in

safety.

Van der Heiden, " whom his Honour (the Governor) did take to be

mighty obstinate, hj reason he did at all times stand to the truth, as

well in his Interrogatories as otherwhere," could under no circumstiuices

be permitted to carry his indomitable spirit into the presence of the

Seventeen. As a witness against the Governor he was too dangerous ; his

examination had proved as much already. In spite, therefore, of the

Council's resolution, van der Stel detained him at the Cape, and the

proceedings against him continued to take their course.

In the meantime Stan-enburg had displayed a no less tireless

activity in connection with the other signatories, Pretorius, Zevenhoven,

and the rest. But in spite of all his energy, and of all the terrifying

threats with which he endeavoured to prevail upon the burghi'i*s to

recant, his progress was far from satisfactory. It was necessary to obtain

possession of the "recantations" with all possible speed, the Governor

being anxious to include them with his dispatch to the Seventeen contain-

ing his charges against the colonists. The confessions of the accused

would form a notable supplement to the indictment itself. In order,
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beschiildigden kuimen voegen. Om dus de burgers tot hiin pliclit te

brcngen, was hot nodig, ook hier " scherpor Middellen " aan te wenden

anders zou de vioot vertrekken, en de " herroepingen " nog niet gedaan

zijn !

Zo konit Starrenburg weer, 29 Maart, met een verzoek aan de Raad

:

Aangezien de oproermakers zich tegen liem zcer ongehoorzaani gedragen,

en voor het Gereclit niet willen antwoorden op zijn vragen, verzoekt

hij, " omme alle die gene, dewelke nogh bij hare voorgaende quaad-

aardigheid blijven persisteren, door middelen van een geweldige hand

te arresteren hier en elders te verseekeren en door naauwe gevangenis

als andersints tot obedientie te dwingen, alsoo door dat middel de

agtbaarheyd der Justitie en de Rust der colonie gepreserveert kan

werden."

De Raad staat toe, " om alle die hartnekkiglijk blijven, om niet te

willen antwoorden op de vraag-poincten haar voorgehouden, of int

betoonen van andere inobedientien in nauwer gevankenis mitsgaders te

water en te brood, te setten, en ook door verdere middelen van Con-

strainte, tot gehoorsaamheid te brengen. En verder alle degeene die

hij oordeeld aan de vuile muitery . . . schuldig te zijn," te vangen en

te examineren.i

Hiermee gewapend, kon nu Starrenburg een laatste poging doen,

om " herroepingen " te verkrijgen. Hij kon nu " alle middelen,"

water en brood, nauwer gevangenis, en dergelike " verdere middelen van

Constrainte" toepassen, om de verslagen en verschrikte burgerij tot

" obedientie " (en herroeping) te " dwingen." En, inderdaad " heiToept

"

Zevenhoven twee dagen later (de 31e) enanderen, Cloete, Louw, Meyer,

enz., volgen hem spoedig !
2

Intussen zaten Tas en van der Heiden nog steeds opgesloten ieder in

zijn eel ; aan van der Heiden werd niet eens toegestaan, uit het stinkend

Donker Gat te komen om in het " donker verwulf " zijn kost te eten.

Dat de Heren van het Gerecht tot alles in staat waren, bewijst wat

Bogaert vertelt omtrent de raad aan de Gouverneur gegeven door de

Secunde, Elsevier, om Tas en van der Heiden de rechterhand af te

kappen, en ze dan op te hangen.3

De gouverneur zelf wou ook strenger maatregelen nemen tegen de

halsstarrigen. Toen de vrouw van van der Heiden bij hem kwam en

vroeg, waarom hij haar man zo onchristelik behandelde, kreeg zij ten

antwoord :
" Uw man is zoo hartnekkig en stout, dat ik hem, om waar-

heid te doen spreken, wel kan aan de pynbank brengen." ^

Van der Heiden moest 27 dagen in het " akelige gat " zitten, en

werd tengevolge hiervan ernstig ziek. Toen hij, 7 April, weer voor de

1 Res. Pol. Raad, 29 Maart 1706. Contra Ded., 47.



THE COMPLAINTS AGAINST W. A. VAN DER STEL 289

therefore, to recall the colonists to a sense of duty, it was imperative

again to adopt " sterner measures," otherwise the fleet would be weighing

anchor, witli the recantations not to hand !

Accordingly, upon the 2Uth March, Starrenburg reappears before

the Council with a further request. In view of the extremely recalcitrant

behaviour of the rebels in refusing to reply to his questions before the

Court, he begs leave " to arrest with the strong hand all such as do

continue still to persist in their former naughtiness, and to secure

the same here and otherwhere, and by means of strict detention and

otherwise to compel them to obedience, in order to the upholding of the

majesty of the law and the peace of the colony."

The Council grants that " all sucii as do continue stubborn, as

declining for to answer to the questions put to them, or discovering

any other disobedience, be thrust into close ward, with bread and

water withal, and by further measures of constraint be brought to their

obedience. And further that all such as he may deem implicate . . .

in the foul mutiny " be arrested and examined.

Thus armed, Starrenburg was in a position to make a last attempt

to procure recantations. He was now able to employ *' every means "

—

bread and water, close detention, and the like "further measures of

constraint "—in order to compel the dismayed and terrified burghers

to " obedience " (and recantation). And in point of fact, two days

later, on the ?>lst, Zevenhoven does " recant," to be speedily followed

by others, Cloete, Louw, ]\Ieyer, etc.

Tas and van der Heiden, all this time, were behind the bars of

their respective cells ; van der Heiden was not even permitted to leave

his evil-smelling " Black Hole " in order to eat his food in the *' dark

vault." That the gentlemen of the Court had a mind to stick at nothing,

is proved by what Bogaert tells us of the advice given to the Governor

by Elsevier, the Secunde, in the matter of van der Heiden and Tas,

namely, that he should first cut off their right hands, and then hang

them. The Governor himself was not disinclined to adopt sterner

measures with the recalcitrants. When van der Heiden's wife came

to him and demanded why he used her husband in such unchristian

fashion, she received the answer :
" Your man is so stiffnecked and

perverse that for to make him speak truth I am minded to bring him

to the rack."

For twenty-seven days van der 1 feiden was left in the " noisome hole,"

as a result of which he became seriously ill. On the 7th April, when he

Bl. 526-7. Vgl. Contra Ded., 48.

Bo., 547; Contra Dcd., 48.
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Raad van Justitie kwam, werd hem, " onder veel zwaare dreigementen

. . . voorgehouden, dat men hem te water en droog hroot zou doen

zetten," indien hij niet wilde antwoorden. '* Dit," zegt Bogaert, " deed

deze man, reeds gekreukt van moede door zevenentwintig etmaaleii in

zulk eeu' naaren en stinkenden kerker gezeten te hebbeu, en beangst

voor de dreigementen, mitsgaders bekommert, dat men hem op de

pynbank zou brengen, waar mee de Gebieder (van der Stel) zyne vrouwe

gedreigt had, een groot gedeelte van zyn eerste onverschroktheit ver-

liezen, en daar op besluiten voor 't gewelt te wyken."i Hij beant-

woordde nu voor 't eerst de vragen van de Landdrost. Na een verlioor,

dat 5 uren duurde, werd van der Heiden, die bijna bezweken was van

zwakheid, naar het kwartier van de Luitenant van Rheede gebracbt, en

daarna weer naar een eel op een van de punten van 'fc Kasteel. Hij

had eindehk " gehoorzaamd," en hoefde dus niet meer in 't Donker

Gat zitten, met de zwarte moordenaar.

Hij was echter zo ziek geworden in dat hoi, dat de arts ten Damme
de Gouverneur waarschuwde, dat liij mogelik kon sterven. Dat zou

voor de Gouverneur natuurlik een heel gevaarlike zaak geweest zijn, en

deze liet toen dadelik van der Heiden door de Landdrost loslaten op

eigen borgtocht.

Dit deed van der Stel geheel eigenmachtig, zonder iemand van de

Raad erbij te raadplegen.

In de vervolging van van der Heiden openbaart zich de handel-

wijze van de Gouverneur met betrekking tot de gevangen burgers.

Hij was vast besloten ze te doen herroepen, en nam, een voor een,

alle middelen ter hand, om dit doel te bereiken. Van der Heiden

weigert vrijwillig te heiToepen. Hij wordt dus gevangen genomen,

Als gevangene worden hem zijn gewone rechten (borgtocht, enz.)

geweigerd ; hij wordt, bij een tweede weigering, in " scherper

gevangenis," het " donker verwulf " gezet, met dreigementen van veel

harder behandeling, indien hij " obstinaat " blijft, Hij " persisteert,"

en komt dan eindelik in het "Donker Gat," een onderaards verwulf,

waarin hoegenaamd geen licht en heel weinig lucht kan binnendringen.

De toestand van dit hoi is zo onsanitair, dat een lang verblijf erin de

dood ten gevolge meet hebben. Na 27 dagen in dit gat is van der

Heiden zo ernstig ziek, dat 's Gouvenem's lijfarts bevreesd is voor zijn

dood, en van der Stel dringend waarschuwt, dat de gevangene emit

gehaald moet worden, daar hij er anders zal sterven. Eerst dan,

wanneer hij op de rand van de dood is, ziet van der Heiden weer het

zonlicht. En nu is hij ook gereed te antwoorden op de vragen van de

Landdrost

!

Precies dezelfde behandeling wachtte de andere gevangene burgers,
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reappeared before the Justiciary Couucil, he was iuformed " with many
terrifying threats " that if he would not answer " they should have

him set upon water and dry bread." " The which," says Bogaert, " did

cause this man, already broke in spirit as having lain for seven and

twenty days in such a fearsome, stinking dungeon, and troubled for their

menacements, as also disquieted lest they should bring him upon the

rack, with the which the Commander (van der Stel) did threaten his

wife, to lose a great part of his erewhile dauutlessness, and so conclude

to yield to force." He now rephed for the lirst time to the questions

put by the Landdrost. After an examination lastmg for five hours

van der Heiden, who had almost collapsed from physical weakness, was

conducted to the quarters of Lieutenant van Rheede, and afterwards

conveyed to another cell in one of the wings of the Castle. At last he

had " obeyed," and accordingly need lie no longer with the black

manslayer in the " Black Hole." In this den he had contracted so

severe a sickness that the physician, ten Damme, warned the Governor

it was possible he might die. His death would of course have proved an

extremely dangerous matter for the Governor, who at once instructed

the Landdrost to release him upon his own recognizances. This van

der Stel did entirely upon his own authority, without consulting any

of the Council in the matter.

The proceedings against van der Heiden are a revelation of the

Governor's methods in dealing with the burghers whom he had

imprisoned. He was fully determined to make them recant, and one

by one he adopted every expedient to attain his end. Van dor Heiden

declines to recant voluntarily ; he is accordingly made prisoner. As

prisoner lie is denied the customary privileges of bail, etc., and upon

a second refusal he is lodged in " closer custody," the " dark dungeon,"

with threats of treatment much more severe, should he continue

obstinate. He " persists," and at last finds his way to the " Black

Hole," a subterranean dungeon where not a ray of light and scarcely

a breath of air can penetrate. This den is so insanitary that any

lengthy stay in it must inevitably be followed by death. After twenty-

seven days in the " Black Hole " van der Heiden is so seriously ill that

the Governor's own physician is apprehensive of his death, and earnestly

warns the Governor that the prisoner will die, if not taken out. Nut

until then, when already on the brink of death, does van der Heiden

see the light of day again. By this time he is also in a frame of mind

to answer the Landdrost's questions.

The following paragraph will show that precisely the same treatment

1 V. d. H. had door middel van con hem bcvricnde schildwacht gohoord, dat

dc Gouvcrucur gesprokca had vau hem op do pijubauk to zctteu.

U
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zoals de volgende paragraaf zal aantoiicu. l)e aiidere gevangenen

waren niet alien even " obstinaat " als van der Heiden. Enkeleii

werden reeds l)ij het eerste verhoor door de dreigementen van Starren-

burg zo bang voor " de scherpere middelen," die hen wachtten, dat zij

alles deden, wat hun gevraagd werd. Anderen moesten eerst dagen of

weken in de gevangenis doorbrengen, on horen van het Donker Gat,

en de verbanning naar Mauritius, die huu te beurt zouden vallen,

indien zij niet wilden " herroepen." Twee hunner, de Refugies,

Jacques de Savoye en P. de Meyer, moesten, evenals van der Heiden,

eerst kennis maken met het Donker Gat, voor men hen kon be-

wegen te antwoorden. Anderen, zoals Klaas van der AYesthuizen en

Gloete, werden verbannen naar Mauritius, en op een scliip geplaatst,

gereed om daarheen te vertrekken,^ en dit eenvoudig om hen te doen
*' herroepen "

!

C. De " CoNFESSiEN "
: Hoe Verkregen

De lezer heeft nu gezien, hoe de Gouverneur te werk gaat, met de

vervolging van de burgers. Wij willen hier verder nagaan, op welke

wijze hij de " Confessien " die hij in zijn Deductie geeft, verkregen

heeft. Wij onderzoeken voor 't ogenblik alleen de wijze, waarop die

" confessien " verkregen werden, en de vorm waarin de Gouverneur die

afdrukt, om dan in een volgende paragraaf verder hun inhoud van

naderbij te beschouweu.

[Voor een goed begrip van wat volgt, zal het nodig zijn, dat de

lezer voortdurend de Deductie (gemakkelik verkrijgbaar in de vertaalde

vorm, "The Defence of W. A. van der Stel") voor zich heeft].

De eerste vrij burger, die de ijver van de Landdrost Starrenburg

moest gevoelen, was diens stiefvader, Wessel Pretorius. Starrenburg

liet hem, op zeer verraderlike wijze, gevangen nemen, en in 't Kasteel

gevangen zetten.2 Het was de eerste inbreuk op de jurisdictie van de

Fiskaal Independent, die het toeliet, daar hij geheel onder de duim van

de Gouverneur stond.

Het was echter niet de laatste ; want nu volgden spoedig anderen

Pretorius naar de cachotten van 't Kasteel : van der Heiden, Klaas van

der Westhuizen, Christiaau Wynoch, Hans Conterman, en Klaas Mey-

boom j een paar weken later Jacques de Savoye, Pieter de Meyer, Jacob

Cloete, Jacob Louw, en enkele anderen. Dit zijn de mannen, van wie

de Gouverneur de " Confessien " in zijn Deductie geeft.

§ 1. Wij beginnen met de eerste, AYessel Pretorius. Hij werd

in verhoor genomen op 9 en lu Maart, en breedvoerig uitgevraagd

over de beweging. Blijkbaar was echter het resultaat de Gouverneur
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awaited the other prisoners. These were not all so "obstinate" as

van der Heiden. As early as their first examination some were so

terrified by Starrenburg's threats of the " sterner measures " in store,

that they did all that was asked of them. Others must first pass days

or weeks in prison, and hear of the " Black Hole " and the banishment

to Mauritius that would be their lot, should they decline to " recant."

Two of their number, the refugees, Jacques de Savoye and P. de

Meyer, must first, like van der Heiden, make tlic accjuaintauce of

the " Black Hole," before they could be induced to answer. Others,

like Klaas van der Westhuizen and Cloete, received sentence of

banishment, and were conveyed on board the Mauritius packet, then

anchored in the Bay. And this for the sole purpose of making

them " recant "
!

C. The " Confessions "
: How Obtained

The reader has now enjoyed a glimpse into the methods alTected by

the Governor in his proceedings against the burghers. We shall now
investigate further the manner in which he procured the " Confessions

"

which he gives to the world in his Defence. For the moment, of course,

we are confining ourselves to the manner in which they were obtained,

and the form in which they were printed by van der Stel. A detailed

examination of their content will form the subject of a later paragraph.

To grasp properly what follows, it will be necessary for the reader

constantly to have before him the " Deductie " (easily obtainable in the

translation, " The Defence of A\\ A. van der Stel ").

The first of the colonists to experience the persecuting zeal of the

Landdrost, Starrenburg, was his own stepfather, "Wessel Pretorius ;

Starrenburg procured his arrest under circumstances of gross treachery

and committed him to prison in the Castle. This was the first encroach-

ment upon the jurisdiction of the Fiscal Independent, who, being

wholly in the (Jovernor's power, suffered it to pass without protest. It

was not the last, however, for others speedily follow Pretorius to the

dungeons of the Castle—van der Heiden, Klaas van der Westhuizen,

Christiaau Wynoch, Hans Conterman, and Klaas Mcyboom ; and a few

weeks later Jacfjues de Savoye, Pieter de j\[eyer, Jacob Cloete, Jacob

Louw, and some others. These are the men whose " Confessions " are

published by van der Stel in the Defence.

§ 1. We begin with the first of them, AVessel Pretorius. lie

appeared for trial upon the 9th and loth March and was subjected to

a circumstantial cross-examination dealing with the movement generally.

1 Bo., 537 ; Contra Dcd., 45. - Contra Dod., 31. Bo., b'2i.
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niet naar dc zin, want hij yceft het verlioor van Pretorius in de

Dcductie niet ; het is te vinden in de Contra Deductiu, bl. 67, vgg.

In plaats daarvan geeft van der Stel een herrocping van Pretorius, in

algeiiiene bewoordingen gesteld.

Starrenburg had namelik z6 op het gemoed van zijn stiefvader

gewerkt, hem z6 bang gepraat, dat na twee dagen in de gevangenis deze,

uit vrees voor verbanning naar Mauritius (wat in die dagen bijna

gelijk stond met de dood), zijn naam zette onder een " confessie," door

Starrenburg opgetrokken, waarin hij alles terugtrok, en verklaarde 't

Klachtschrift uit vrees getekend to hebben. Het stuk heet een vrijicillige

verklariny, ter requisitie van de Landdrost. In werkelikheid is het

een verklaring, een (jevangene afgeperst door geweld van harde dreige-

menten, eu uit louter vrees gegeven. Dit is wat Pretorius zelf zegt in

een beedigde verklaring in 1 711 afgelegd, en behoorlik, vrijtviUig ditmaal

gegeven voor de Sekretaris van de Politieke Raad en getuigen en weei',

behoorlik gerecolleerd voor een kommissie uit de Raad van Justitie, en

voor diens Sekretaris beedigd.i

Hij zegt, dat die zg. verklaring van 1706 onwaar is, daar iedereen

weet, dat hij, Pretorius, door Starrenburg " gewelddaadig, en in zijn

weerwil van 's Heeren straaten na 't Casteel in hegtenis is gebragt." Hij

kon dus niet "vrijwillig" zijn gecompareerd. Hij ontkent gezegd te

hebben, dat hij door de andere burgers gevraagd werd de tekenen ;

maar verklaart integendeel, " dat hij het selve uit zyn eigen motief

heeft gedaan ; veel min, dat hy ooit gesegt zoude hebben, dat wanneer

hy gemelde Brief niet had willen teekenen, hem den hals door de

gemeente zoude gebrooken zyn geweest, maar dat hy selve geteekent

had tot welstand van de gemeente, agtervolgens den Eed by hem als

Heemraad gedaan, met die verwagting, dat by aldien hy deselve niet

hadde geteekent, dat hy billyk het ongenoegen der Ingeseteuen op zig

geladen zou hebben." Hij gaat voort, een voorbeeld van " Kwade
bejegening " van de Gouverneur tegen hem te noemen, dat hij opge-

noemd had aan dc Landdrost, die er echter geen notitie van wou nemen.
" Voorts . . . dat hy door harde dreigementen tot het herteikenen ende

geven van een Attestatie, in faveur van . . . van der Stel, is geper-

suadeert, alzo den Landdrost Johannes Starrenburg, als hy particulier by

hem quam geduurig zeide, dat zoo den Deposant de hem voorgeleyde

verklaring in faveur van d' Ed. Heer Gouverneur niet wilde teekenen,

dat hy nog jaar en dag zoude gevangen zitten, ofte wel na Mauritius

ofte het Eobben Eyland gebannen werden, 'twelk tot zyn en zijn

families totale ruine zoude strekken."

De kritiese lezer zal niet te veel waarde hechten aan deze verklaring,

1 Conti-a Ded., 33-34.
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It would seem, however, that the Governor found the result unsatisfac-

tory, because in the " Dednctio" the examination of Pretorius is omitted
;

it may be found in the " Contra Deductie." In its place van der Stel

publishes a recantation of Pretorius, couched in general terms. The
fact is that Starrenburg had so worked upon his stepfather's feelings,

and had so intimidated him with his threats, that the latter, after two

days in prison, terrified of being banished to Mauritius, a fate which in

those days seemed comparable to death itself, put bis name to a " con-

fession " drawn up by Starrenburg himself, in which he retracted every-

thing, declaring that he had signed the Memorial through fear. This

document is styled a voluntary declaration, furnished at the re((uest of

the Landdrost. In point of fact it is a declaration extorted from a

prisoner by dint of the most cruel threats, and signed out of nothing

more or less than sheer fright. So Pretorius himself tells us in a sworn

declaration which he furnished in the year 1711. This affidavit was

made, in proper form and on this occasion voluntarily, before the

secretary of the Council of Policy and witnesses, and was thereafter

regularly attested in the presence of a committee of the Justiciary

Council, and sworn to before the secretary of that body. He tells us

that the so-called declaration of 1706 is false, it being a matter of

common knowledge that he, Pretorius, was by Starrenburg " haled by

violence and in his own despite out of the public highway and cast

into prison within the Castle." He could not, therefore, have appeared

"voluntarily." He disclaims the statement attributed to him, tliat he

had been solicited to sign by the other burghers, and maintains, on the

contrary, " that of his own motion he did do the same ; much less that

he should have said at any time that had he not consented for to sign

the said Memorial the people should have broke his neck, but that he

did sign of himself in order to the general weal, agreeable to the oath

sworn by him as Heemraad, understanding withal, so being he should

not have set his name thereto, how that with reason he had brought

upon himself the discontentment of the settlers." He goes on to cite

an instance of tlie Governor's " ill-usage " of him, which he had duly

quoted to the Landdrost, but of wliich the latter declined to take

notice. " Furthermore . . . that by dint of grievous threatenings he

was prevailed upon for to set his name and give an attcstjition in the

behalf of . . . van der Stel, by reason that the iianddrost, .Johannes

Starrenburg, when the same come to him privily, did say continually,

BO the deponent should not sign to the declaration set before him in the

Honourable the Lord Governor his behalf, he should be kept in durance

at his pleasure, or, as it might be, should be banished to ^Mauritius or

the Robben Island, the which should serve to compass the ultor ruin
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en tcrecht ook. Maar oii^ctwijfcld not;- veel Jiiindor aan de eerste, door

de Gouvcrneur gedrnkt, die door " harde drcigementen " de gevangene

afgeperst is. Colvin vindt, dat Tas werkelik " tlireatcncd to break

his (Prctoiins) neck," oni hem tot het tckenen van 't Klachtschrift

te bewegen. Dit bewijst dus, zegt Colvin, dat ondertekeningen

" with threats of murder " verkregen werden.i

Wanneer wij echter de feiten nagaan, en zelfs wanneer we alles, wat

Pretorius zegt, buiten beschouwing laten, is het overduidelik, dat er

nooit sprake kon zijn van gewcld van de kant van de conspiratcurs.

Immers, niets was toch eenvoudiger voor een onwillige burger dan zich

bij de Gouverneur te beklagen ! En Pretorius, Heemraad en Diaken

te Stellenbosch, zou uit vrees voor een gebroken nek 't Klachtschrift

getekend hebben, terwijl het Dagboek van Tas ons hem gedurig toont

in minzame omgang levende met die vreezelike mensen, die hem de

nek wilden breken !

Hiermee hebben we nu ook een inzicht gekregen in de waarde van

de herroeping van Pretorius. Die herroeping is het papier niet waard

waarop zij geschreven is.

§ 2. Nemen wij nu het geval van Daniel Zeveuhoven, die onder

D. 13, ook volkomen herroept wat hij tegen de Gouverneur gete-

kend had. Zijn verhoor bestaat eveneens (" Crim. Proces Stukken,"

170C), doch de Gouverneur acht het weer niet raadzaam hiervan een

uittreksel, zij het dan ook nog zo verwaterd, te geven.2

Zeveuhoven was timmerman van beroep, en had als zodanig

het geknoei van de Gouverneur met 's Compagnies hout moeten aan-

schouwen. Gevraagd (19) waarom hij "zulke eer- en faamrovende

geschriften " tegen de Gouverneur heeft getekend, antwoordt hij :
" dat

hy zal en kan tot Amsterdam ook zyn verantwoording doen, als hy

daar is." Hij weet niet van al de klachten, maar zegt, " dat een ieder

teekenaar voor zyn portie, of post daar voor geteekent heeft, moet

verantwoorden, en dat hy voor de houtwaren zulks zal doen."

Van de wijze, waarop de Gouverneur met 's Compagnies hout heeft

omgesprongen,geeft Zeveuhoven rondborstig zijn persoonlike ervaringen,

als werkman opgedaan, in de antwoorden op vragen 19, 29, 48, 67, 75,

76, 84, etc. Deze antwoorden waren al geuoeg om 's Gouverneurs zaak

te bederven. Hij had ook, als tinnnerman, geholpen om van der Stels

weids buiten te Vergelegen op te trekken, en komt ook met de waar-

heid hieromtreut voor de dag (Vragen 72-76). Nog meer, Zeveuhoven

was onverschrokken, op Vraag 60, uitgebarsten : "Ik weet wel dat myn

Regterliier myn party is, en zal nog wel eens komen ter plaatse, daar ik

' In de " Cape Times," 30 Sept. 1909.

" Het geheel wordt gegeven, Contra Ded., 72, vvg.
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of himself and his household." The critical reader will very properly

decline to attach too great importance to this declaration. Yet I

venture to think that he will attach far less to that published by the

Governor, extorted from the prisoner as it was " by dint of grievous

threatenings." Colvin believes that Tas really did threaten " to break

his (Pretorius') neck," in order to induce him to sign the !^^emo^ial,

which serves to prove, according to Colvin, that it was " with threats of

murder " that signatures were obtained. When we examine the facts,

however, and even when we leave on one side all that Pretorius tells lis,

it is more than clear that there can never have been any question of

force on the part of the conspirators. If a burgher did not wish to

sign, surely nothing was more simple than to lodge a complaint with the

Governor ! We are to believe that Pretorius, Heemraad and Deacon of

Stellenbosch, signed the Memorial from fear of bodily harm, whereas in

the diary of Tas we see him living from day to day in friendliest

intercourse with the terrible beings who were minded to break his

neck !

We are now in a position to determine the value of Pretorius'

recantation. The recantation is not worth the paper it is written on.

§ 2. We now take the case of Daniel Zevenhoven, who under

D. 13 likewise makes a complete recantation of everything that he had

subscribed against the Governor. His examination has also been pre-

served (" Crim. Process Records," IToO), but the Governor again deems

it inadvisable to give any excerpt, in however diluted a form. Zeven-

hoven was a carpenter by trade, and as sucii had been a forced spectator

of the Governor's more than equivocal operations with the Company's

wood. On being asked (Question 1!)) why he had signed such " slanderous

and defamatory documents " against the Governor, he replies that '' he

will and can justify himself at Amsterdam, if he is (sent) there." His

personal knowledge does not cover the entire contents of the ]\Iemorial,

but he maintains that " each signatory is bound to answer for his own

part or point for the which he hath signed : as touching the timber he

will do the like." In answer to Questions 19, 29, 48, 07, To, 7ti, .s4,

etc., Zevenhoven recounts, in the most outspoken terms, his pei-sonal

experiences, as a working man, of the Governor's modus oporaiuU with

tlie Company's timber. These answers were sufficient in themselves to

destroy the Governor. As a carpenter he had also assisted in the erection

of the Governor's stately country seat at Vergelegen, with regard to

which he again blurts out the truth (Questions 72-76). More than this,

in answer to Question 09, he had burst out fearlessly, " Well do I knciw

that here my adversary is my judge, yet I doubt not I shall one day come,

though it were five and twenty years or more, where T shall be suffered
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spreeken nia^^, al was 't over vyfentwintig Jjiarcn !
" Hij had reeds te

veel " gesproken," de waarheid te goed blootgelegd. Daaroin liever

een algeniene herroeping, dan een extract nit zijn verhoor.

Starrcnburg trekt dus weer een "Confessie," in algeniene be-

woordingen op, en dwingt Zevenhoven die te tekenen. Van dcr Stel

drnkt deze " confessie " af, als " vrijwillig " gegeven,'

Zevenhoven heeft echter een heel ander verklaring van de wijzo,

waarop hij die "confessie" moest tekenen. Onder ede, voor een

Commissie van de Raad van Justitie, verklaart hij (IH Maart 1711),

dat hij die herroeping " genoegsaam als gedwongen " heeft moeten

tekenen, " eenelyk. . . . nit grote vreese, dewyl hem d'exenipelen zyner

gevangene, en in donkere vuile stinkende gaaten gesmeetene mede-

broederen dagelyks voor oogen lagen, en by weigering van dien,

seekerlyk ook geen beter lot te verwagten hadde ; waar door zyn

hnyshondinge, Vrouw en kinderen, die liy met zyn Ambagt dagelyks

moet onderhouden en voorstaan, geheel zoude te gronde gaan en

geruiueert geworden zyn, en hy Deposant de gevaarlykste mishandeling

onderworpen geweest hebben." 2

Wat er nn in het Interrogatorium van Zevenhoven staat, is al erg

genoeg. Tussen de officiele vragen in werd er natuurlik veel meer

gezegd, vooral met iemand als Starrenbnrg als vervolger, dan in het

officiele verhoor opgenomen werd. In het geval van Zevenhoven hebben

we gelukkig het getuigenis van Bogaert, die toen nog tegenwoordig was

aan de Kaap, en alles nauwkeurig optekende.^

Op aandringen van de Landdrost, dat hij moest herroepen, ant-

woorde Zevenhoven, " dat hij zulks niet kon doen, alzo men hem
naer de waarheid vroeg." " Hier op wierd hem te gemoed gevoert, of de

Gouverneur het beste hout voor zich liet uitzoeken, en behielt. Ja,

was het antwoort, en holhe ik zelf zullcs meenigmaal voor hem gedaan.'"

Daar al de dreigementen van de Landdrost niet hielpen, en Zeven-

hoven niet te bewegen was, kwam later het Raadslid Brommert proberen

hem tot herroeping te dwingen.
" Ga," zegt deze, " by den Gouveruenr, en bid hem om vergiflfenisse."

" Dat kan ik niet doen," was Zevenhovens antwoort, " ik hebbe de

waarheid gezegt, en weet gy Brommert dat ook wel," met daarop "tot

herantwoort te bekomen, dat men die waarheid hier, al schoon men ze

wist, niet mocht zeggen."

De procedure tegen Zevenhoven was zo onrechtvaardig, dat deze

uitriep :
" Is dit naer recht handelen ? V LyM beter naer Inquisitie."

§ ?». Met de andere herroepingen znllen wij korter zijn. De " con-

fessie " van Klaas Meyboom, zoals die op bl. 76 van de Deductie staat,

1 Ded., 87.
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to speak." He had already " spoken " too much, and disclosed the truth

only too effectually. Hence the preference for a general retractation

as against any extract from the minutes of his trial.

Accordingly Stan-enburg again draws up a "Confession" in general

terms, and compels Zevenhoven to attach his signature. This " con-

fession " van der Stel publishes as having been fnrnished " voluntarily,"

Zevenhoven, however, has a very different account of the nuiuner in

which he was forced to sign. He declares under oath (March 13,

1711), before a committee of the Justiciary Council, that it was "so
good as under compulsion " that he had to sign the recantation, " solely

. . . tlirough great apprehension ; considering he did daily have before

his eyes the examples of his brethren, that was made prisoners, and
clapt within dark, foul, stinking holes, and he, upon refusal of the

same, should surely have had no better fate to look for ; with the which

his household, wife and children, that with the work of his hands he

must support and maintain from the one day to the other, should have

been wholly ruined and undone, and himself, the Deponent, subjected to

the most injurious ill-usage." Although what appears in Zevcnhoven's

Interrogatory is strong enough as it is, there was of course between the

official questions much more said than was included in the official

minutes, more especially with a man like Starrenburg conducting the

prosecution. In Zevenhoven's case we are fortunate enough to possess

the evidence of Bogaert, who was still at the Cape and made careful

notes of everything. Upon the Landdrost insisting that he must recant,

Zevenhoven replied that " such he could not do, since they did require

the truth of him," " Hereupon they did put it to him whether the

Clovernor did give commission for to seek out the best part of the wood,

and keep the same. ' Yes,^ was the answer, ' inijself have done the business

for him a many times.'' " As all the menaces of the Landdrost proved

unavailing and Zevenhoven remained obdurate, the next attempt to

induce him to retract was made by Brommert, one of the Council

members. " Co to the Govei'nor," he says, " and pray him for for-

giveness." " That I may not do," replied Zevenhoven, " I have spoke

the truth, and that ye know riglit well, Brommert " ; to which the

answer was returned that "men might indeed know the same (the

truth), yet durst not speak it liere." So contrary to all justice were

the proceedings against Zevenhoven that the accused cried out, "Call

you this law ? It do more resemble Inijuisition."

§ 3. We shall deal with the other recantations more briefly. The

confession of Klaas Mcyboom, as given in the " Deductie," p. 7G, is

-'
't Origineelin Attostatien, 1710 1712.

^ Bl. 53G, Kursivering l)ij Bo.
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if? volslagen on juist. Het extract geeft voor, dat Meyboom 10 Maart

ondervraagd werd, en op diezelfde dag zijn antwoorden gaf en ouder-

tekende. Meyboom werd wel 16 Maart onder lianden gcnomen, maar

weigerde beslist op de vragen te antwoorden. De leden van de kommissie

nit de Baad van Justitie geven, in eigen persoon, hieromtrent een

beedigde verklaring, hoe Meyboom, " na dat (hij) eenlijk zijn naam,

geboorte-plaats en onderdom had opgeven," op de derde vraag, of hem
bekend was dat er een klachtschrift tegen de Gouvernenr was opge-

trokken, "in plaats van ordentelijk te responderen, . . , sijde : Ik en
KAN HIER OP NIET ANTWOORDEN ; En SOO IK lETS GEDAAN HEB,

LAATSE 3IIJN NA HOLLAND OPSTUUREN, dat den Landdrost als Reqt.

hem Claas Meijboom tot drie a vier differente reijsen, serieus heeft

vermaand en versogt, omme . . . te antwoorden, of dat genootsaakt

sonde sijn hem door scherper middelen daar toe als sijn schuldige pligt

te brengen, dog dat gemelde Claas Meijboom naar geen vermaninge wil-

lende luijsteren, seer hardnekkig en volstaudig sonder behoorUk te

andwoorden bij sijn voorgaande seggen is bhjven persisteren." i

De volgende dag, 17 Maart, won hij nog niet antwoorden, ten spijte

van de dreigementen van Starrenbnrg. Op de vraag, of hij nn won

antwoorden, "heeft (hij) ronduyt verklaart van neen."

Intussen had Starrenbnrg begi-epen, dat er andere maatregelen

nodig waren, om Meybooms tong los te maken. Hij vraagt nu verlof

van de Raad, om Meyboom gevangen te nemeu. En, daar deze weige-

ring van Meyboom een " minachting van de Justitie " is, verzoekt hij

verder, " dat hem (sonder krenking van 't ampt des E. fiscaals) magh
gepermitteerd werden, omme denselven (Meyboom) te mogen appre-

hendeeren, en door gerechtelijke middelen tot obedientie en sijn pligt

te dwingen." Hierop was het antwoord van de Raad, dat Starren-

bnrg toegestaan wordt, " om den inobediente Claas Meiboom bij pro-

visie in Arrest te mogen neemen binnen 't Kasteel, en in Cas van

verdere halstarrigheid en Wrevel, hem in scherper gevankenis te

brengen ; om deselve soo zien tot zijn plicht aan te setten." 2

Wij horen nu enige tijd niets van Meyboom. Eerst 8 April komt hij

weer voor de Raad, en nu is hij gereed, op alle vragen te antwoorden !

Wat er intussen met hem gebeurd is, terwijl hij " in scherper gevan-

kenis " zat, en Starrenbnrg hem " door gerechtelijke middelen tot

obedientie en sijn pligt " zocht te " dwingen," kan de lezer wel gissen.

En, om van der Stel te geloven, zou Meyboom dat getuigenis

gegeven hebben de eerste dag van zijn verhoor, (16 Maart), toen hij

nog vrijwillig gekomen was !

^ Attestatie van van Rheede, Slotsboo, Bouman en Poulle, C.P.S., 170G, De
kursivering is in 't oorspronkelike.
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entirely misleading. The extract implies that Meyboom was examined

on the Ifith March, and gave his answers and attached his signature

the same day. It is true that on the IGth ^larch Meyhoom appeared

for examination, but he refused point blank to answer the questions

put to him. The members of the commission of the Justiciary Council

furnish in person a sworn declaration on the matter. It appears that

Meyboom, "after giving no more than his name, birthplace, and age,"

in answer to the third question, whether he were aware that tliere had

been a IMemorial drawn up against the Governor, " did return no proper

answer . . . but did say, '/m/moi answer; so I have done anything.

Jet them send me to Holland'' ; that the Landdrost as interrogator did

unto three or four different times gravely admonish and require of

hiui, Claas Meyboom, that ... he should answer, else should he be

driven to take a sharper course with him for to bring him to it as to

his obliged duty, but that the said Claas IMeyboom, being disposed

to listen to no admonitions, did without returning proper answer

continue very stiffnecked and obstinate to stand to his previous saying."

On the following day, the 17th March, in spite of Starrenburg's

menaces, he still refused to answer. On being asked if he would answer

now, " he did I'oundly declare he would not." Starrenburg had reahsed

in the meantime that other measures were needed in order to loosen

Meyboom's tongue. He now" asks the permission of the Council to

place Meyboom under arrest. Meyboom's refusal being " misprision of

justice," he further demands " that, without prejudice to the Hon.

Fiscal his office, it be suffered him to have leave to apprehend the

same (Meyboom), and by legal means compel him to obedience and his

duty." The Council replied that Starrenburg is granted " leave for to

place the disobedient Claas Meiboom under provisional arrest within the

Castle, and in event of further contumacy and naughtiness to bring him

under more sharp detention, in order to the encouragement of the same

unto his duty."

For some time we hear nothing more of Meyboom. Not until the

8tli April does he appear again before the Council, and this time he is

disposed to answer every question. What his experiences were in the

meantime, whilst he was lying "under more sharp detention," with

Starrenburg endeavouring " to compel him by legal means to obedieuce

and his duty," the reader will doubtless be able to imagine. And yet

van der Stel would have us believe that the evidence in question was

furnished by ]\roybooni upon the occasion of his first and voluntary

appearance before the Court on the 16th INIarch !

- " Grim. Proces Stukken," 170G, fo. 103.
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§ 4. Het geval van Jakob Cloete is nog erger. Van der Stel geeft

(bl. Gf) vgg.)zijnverhoor, wanrin Cloete, op 14 April, crkencl zouhebben,

dat alios, wat in het Klachtschrift stond, onjuist was.

En took, vinden wij, dat de kommissie, die zijn verhoor afgenomen

had, de 19e. April een plechtige verklaring tekent, hoe Cloete " zijne

gedaane confessio, getrokken uit de antwoorden op . . . den 1 4 deezer

gedaan . . . heeft geconfirmeerd, belijdende dat den inhoude van dien

de zuivere en opregte waarheid was, met bijvoeginge, dat hi] egter

deeze confessie niet konde, of wilde teekenen, waar op den E. reqt.

(Starrenburg) aan hem Jacob Cloet vraagde, of liij dan geen berouw

of leetweezen hadde, van zoodanig een lasterbrJev teegen den persoon

van d' Edle. Hr. Gouvernr. opgemeld, geteekend te hebben, daar hij

Cloet rond uit op heeft geantwoord van neen." ^

Toch geeft van der Stel voor, dat Cloete " herroepen " heeft, en drukt

die " herroeping " in de Deductie !

§ 5- Hoe weinig van der Stel zich aan de waarheid stoort, blijkt

ook uit 't geval van Jakob Louw.

Deze kranige vrijburger werd 14 April in 't Kasteel geroepeu, en

door de Landdrost verzocht " zeker geschrift " te tekenen, waarschijnlik

een door Starrenburg opgetrokken " herroeping." Louw weigerde dit

te doen, en verklaarde " dat hy liever wilde sterven, dan zulk een

lafhartigheid begaan." " Starrenburg begint hem dan uit te vragen,

maar Louw antwoordt, met een zinspeling op de onwettige positie van

de Landdrost, die de plaats inneemt van de Fiskaal Independent

:

" Den Fiskaal is nog niet dood."

Hij weigert de Landdrost verder te antwoorden. Starrenburg

neemt hem dan in arrest, waarop Louw zegt, " Monsieur Landdrost,

soo mijn vrouw lets over komt, soo sal ik wraak roepen over jou, en

over de geheele raad." Hij voegt erbij :
" ik heb beyde brieven getee-

kent voor 't gemeene best."

Louw zit dan in de gevangenis tot 18 April, wanneer Starrenburg

hem weer in verhoor neemt. Na slechts enige vragen te hebben beant-

woord, wil Louw niets verder zeggen, en wordt dan weer opgesloten.

Vrijdag, 4 Junie, wordt hij weer voorgebracht, en antwoordt dan op

een reeks vragen. Nu willen zijn vervolgers, dat hij moet herroepen,

en zijn leedwezen uitdrukken over 't tekenen van het klachtschrift.

Wat er gebeurt, wordt ons in een beedigde attestatie van de kommissie

zelf gegeven. Nadat Louw de vragen had beantwoord, zeggen de

rechters, werd hij " eyndelyk tot twee a drie differente reise door den

secretaris . . . gevraagd, of hij bij sijne teekening in de Lasterbrief,

hem articuls wijse voorgehouden, blijft persisteeren, dan of hem sulx

Leet is ; waar op den selven telkens gautsch obstinaat, en hardnekkig
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§ i. Worse still is the case of Jacob Cloete. In his examination,

also given by van der Stel, pp. (35 ff., lie is represented as having con-

fessed, upon the 14th April, that the entire contents of the Memorial were

untrue. Yet we ifind the commission which conducted the examination

signing upon the 19th April an official declaration to the effect that Cloete

" did confirm the confession he had made, drawn from the answers given

upon the 14th, allowing the contents of the same to be the pure and

honest truth, but adding withal that he neither could nor would sign

this confession, upon the which the Hon. the prosecutor Starrenburg

did inquire of him, Jacob Cloet, whether then he felt no contrition or

sorrow for having signed so blasphemous an epistle against the Hon.

the Lord Governor aforesaid, whereupon he, Cloet, did roundly answer,

NO ! " Yet van der Stel pretends that Cloete has " recanted," and

publishes his " recantation " in the Defence !

§ 5. How lightly van der Stel is affected by regard for the truth,

appears also from the case of Jacob Louw. This sturdy burgher was

summoned to the Castle on the 14th April, and requested by the Land-

drost to sign " a certain instrument," no doubt a " recantation " drafted

by Starrenburg. Louw refuses, declaring that "he would sooner die

than commit such an act of cowardice." Starrenburg then begins to

cross-examine him, but Louw, with an allusion to the illegal position of

the Landdrost, who is occupying the place of the Fiscal Independent,

remarks that " the Fiscal is not yet dead," and declines to answer

further. Starrenburg then places him under arrest, upon which Louw
remarks, " Monsieur Landdrost, so being anything do ha])pen to my wife,

I shall call down vengeance upon you, and upon all the Council," adding

at the same time that lie had signed " to both epistles for the general

weal." Louw then remains in prison until the 18th April, when Star-

renburg again examines him. He answers only one or two questions,

refuses to say anything further, and is sent back to prison. Appearing

again upon Friday, the 4tli June, he now replies to a string of (juestious,

and is met by a demand from the prosecution that he retract, and

express his regret at having signed the Memorial. Particulars are

given in a sworn affidavit furnished by the commission itself. In this

document his judges tell us how Louw, after replying to the questions

addressed to him, " was at the last asked by the secretary . . . unto

two or three different times whether he do continue to stand to his

signing of the Libel, as put before him article by article, or whether he

be sorry for the same ; to the which he did as often answer, most

obstinate and stiflfnecked. Yes, that toucliiug the licase and the

' " Grim. Proccs Stukkcu," 170G, I'J April. Kuriivcriiig in oorspr. -' Bo., 54'J.
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heeft geantwoord, Ja, dat hij voor soo veel het Pagten en 't Slagten,

daar voor hij bekend geteekend te hebben, blijft persisteeren." i

Deze attestatie wordt door de leden van het Hof gegeven ora te

bewijzen, wat een gevaarlik sujet Louw is, en om de Gouverneur de

kans te geven, hem nog wreder te behandelen. Louw wordt nu weer

opgesloten, en verschijnt eerst de le September voor het gerecht. Dan
geeft hij verdere autwoorden, die cchter nog zo gevaarhk zijn voor de

Gouverneur, zoals de lezer zal zien, dat van der Stel ze niet in de

Deductie geeft.

Dat is nu de officiele geschiedenis van de procedure tegen Jakob

Louw, geuomen uit de officiele stukken. Hoe stelt de Gouverneur het

geval voor in de Deductie ? Volgens zijn " uittreksel," onder D, zou

Louw op 14 April, bij zijn allereerste verschijning voor de Eaad, op

alles wat hem gevraagd werd, geantwoord hebben, en zou hij diezelfde

dag (14 April) ook een herroeping getekend hebben !

Grover verdraaiing van de waarheid is niet te bedenken.

§ 6. Het geval van Klaas van der Westhuizen is ook biezonder

leerzaam. Zijn herroeping wordt gegeven, bl. 63, Ded., onder D3, en

zou geschied zijn op 8 April.

Wat er werkelik is gebeurd, vertelt van der "Westhuizen zelf in een

beedigde verklaring.2

Hij werd door de Landdrost gevangen genomen, en op 't Kasteel

gebracht, waar hij 14 dagen lang gevangen zat, eer hij verhoord werd.

Hierna werd hij aan boord gebracht van 't schip " 't Huis ter Aa," gereed

om als banneling naar Mauritius te vertrekken. Hier heeft hij " drie

maanden lang gevangen moeten blijven, schoon by zyn verhooring in

presentie van Gecommitteerdens uyt den E. Agtb. Raad van Justitie

hij, met studie niet anders hadde geantwoord, als wat hem Deposant

dagte met haar sinnelykheyd over een te komen, waar toe hy Deposant

verklaart, gebragt te zyn door de geduurige dreygementeu, waar door

hy gedreygt wierd, omme in ballingschap na Mauritius te zullen werden

gesonden, gelyk meede dat hem de veele mishandcling zyner mede-

broederen daar toe beweegde."

Verder verklaart hij, dat tijdens zijn verhoor de Landdrost de vrage-

lijst uit de handen van de Sekretaris, Poulle, nam en " tusschen de

reets gescbreeve reegels lets ingevoegt, dat hem Deposant tot heeden

nog onbekend is, waar op de secretaris Poulle," (na dat hij de papieren

terruggekregen had,) zei :
" Monsieur Landdrost, dat kan ik niet

verantwoorden," waarop Starrenburg antwoordde :
" Ik weet wat ik

verantwoorden kan."

Hier hebben we dus in de eerste plaats de verklaring van de herroe-

ping,—pure vrees ; en, in de tweede plaats een voorbeeld van de
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Slaughtering, to the which he do avow to have signed, he do continue

to stand to it." This affidavit is furnished by the members of the

bench in order to demonstrate what a dangerous character Louw is,

and to provide the Governor with the occasion for still more brutal

ill-usage. Louw is now sent back to prison, not reappearing before the

court until the 1st September, when he supplies further answers, which,

however, are still so incriminating for the Governor, as the reader will

see, that van der Stel in the Defence omits to give them.

Such is the official account, taken from the official records, of the

proceedings against Jacob Louw-. As presented by the Governor in the

Defence, the case is very different. From his "excerpt," included

under D, it is made to appear as if Louw, at his original appearance

before the Council on the 14th April, answered everything that he was

asked, and also signed his retractation the same day, the 14th April.

More shameless distortion of the truth it is impossible to conceive.

§ G. The case of Klaas van der Westhuizen is also more than ordin-

arily instructive. His retractation is given in the Defence, D ;}, p. Go,

and purports to have been furnished upon the 8th April.

AVhat actually happened is told us by van der Westhuizen himself in a

sworn declaration. He was arrested by the Landdrost and conveyed to

the Castle, where he lay fourteen days in prison before being examined.

After his examination he was carried on board the ship " 't Huis ter Aa,"

in readiness for deportation to the Mauritius, his place of banishment.
" Three months long must he abide in durance, albeit at his hearing

before their Honours the Worshipful the Council of Justice he did

study for to answer none otherwise than as Deponent did conceive to

accord with their disposition, to the which Deponent do declare to

have been brought by reason of the continual threatenings wherewith

he was threatened for to be sent in banishment to Mauritius,

which the general misusage of his brethren did likewise also move him

thereunto."

He further avers that during his examination the Landdrost snatched

the list of questions from the hands of Poulle, the Secretary, and
" betwixt the lines that was already writ did set in something, but what

he writ Deponent knoweth not even to this day ; upon the which the

Secretary Poulle," (after the papers had been returned to him),

exclaimed, " Monsieur the Landdrost, that can I not answer to," to

which Starrenburg replied :
" What I can answer to, I know."

We have hei'e, in the first place, the explanation of the prisoner's

recantation ; it was nothing but fear that made him withdraw.

1 C.P.S., 1706, 4 Junie. == Contra Ded., 113.
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onbeschaamde wijze, waarop Starrenburo;, in tegenwoordigheid van de

getuigc zelf, diens antwoorden vervalst. Het klinkt ongelooflik.

Toch kan een ieder, die de moeite wil doen, zich overtuigen van de

waarheid van van der Westhuizens verklaring, daar de oorspronkelike

stnkken van zijn verhoor op het Kaapse Archief volkomen staven wat

hij hier zegt.

De oorspronkelike vragen zijn opgesteld in een hand die niet die

van Sfcarrenburg is, en bij Vraag 46 vindt men, dat Starrenburg zekerc

zinsneden doorgehaald heeft, en een andere erboven geschreven heeft,

blijkbaar met de bedoeling, om Pieter Meyer en Willem Mensing in

gevaar te brengen.

§ 7. Pieter Meyer van Dauphine, werd, volgens van der Stel,

',) April verhoord, en zou bij die gelegenheid ook herroepen hebben.

Volgens de officiiile stukken was dit niet 't geval.

l)e stukken bewijzen,i dat Meyer wel 9 April in verhoor

genomen werd, doch dat hij niet meer dan 9 vragen die dag heeft

willen beantwoorden. Wat er hierna met hem gebeurde, vertelt hij

zelf.2

Bij het eerste verhoor gevraagd, of hij 't Klachtschrift getekend

had, zei hij " Ja, en dat om reedenen dat in myn pagt zeer benadeelt

ben." Op de vraag van de Landdrost, of hij geen berouw had, " zo

zeyde hy neen," waarop hij gevangeu genomen werd. Dit was op

9 April. De volgende dag werd hem weer dezelfde vraag gedaan.

Hij bleef bij zijn vorig antwoord persisteren, " waar na hy vervolgens,

met swaare bedreyginge van den Landdrost ... in arrest wierd

gebragt." Op de 13e. kwam hij weer voor Starrenburg, die hem
vroeg, of hij " niet bekende qualyk gedaan te hebben." Hij antwoordt

weer, "neen, de klachten zijn niet aanvreemden, maaraan onse Heeren

Meesters geadresseerd." Daarop zegt de Landdrost :
" Kom, ik weet

wel raad met u," en hij wordt dan in het zg. Donker Gat gesmeten,

waar hij zo ziek wordt, dat de twee chirurgijns hem, 19 April, eruit

komen halen, om hem te verplegen. Intussen vroeg Starrenburg de

Raad om " scherpere middelen " te mogen gebruiken tegen zulke

halsstarrige lieden. De volgende dag, de 20ste., wordt Meyer weer in

verhoor genomen, en dan zegt hij, dat hij niet alles, vervat in de 69

vragen, hem voorgelezen, kan verantwoorden, daar hij zich alleen met

zijn pacht bezig hield. " Waar na de Landdrost hem . . . afvroeg of hy

dan berouw en leetwezen hadde, van 't gene dat hy getekend hadde,

daarop den Deposant, zig zelven in zoo een elendigen staat bevindende,

en wel wetende dat alles in zyn buys overhoop lag, en zyn vrouw 17 Jaren

1 C.P.S., '06. - Contra Ded., 111.
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In the second place we have an instance of the shameless manner in

which Starrenburg, in the witness's vei'y presence, falsifies his answers.

The story sounds incredible, but anyone who cares to take the trouble

may assure himself of the truth of van der Westhuizen's declaration, as

the original records of his trial, preserved in the Cape xYrchives,

completely bear out what he here tells us.

The original questions are drafted in a hand that is not Starren-

burg's, and at Question 46 we find that Starren])urg has deleted

certain sentences and written in another above, apparently with a view

to incriminating Pieter Meyer and Willem Mensiug.

§ 7. Pieter Meyer of Dauphine, according to van der Stel, was

examined upon the 9th April, and is represented as having retracted

upon the same occasion. According to the official records this was

not the case. The records show that he did appear for trial upon

the 9th April, but that he declined to answer more than nine

(juestions that day. His subseijuent experiences are related by

himself.

On being asked, upon the occasion of his first appearance, whether

he had signed the IMemorial, he replied, " Yes ; and that by reason I did

suffer much damage in my lease." To the fvanddrost's inquiry whether

he felt no repentance, " he did answer, No," upon which he was placed

under arrest (April 9). Next day he was asked the same question, but

persisted in his former answer, "following the which, with grievous

threatenings from the J^anddrost, he was clapt in prison." On the loth

he again appeared before the Landdrost, who asked him whether " he

did not acknowledge to have acted wrongfully." Again he answers,

" No ; we did address our complaints not unto strangers, but unto

the Lords our Masters." Upon this the I^anddrost exclaims, " Come, I

do know the way for to make shift with you," and Meyer is then flung

into the " Black Hole," where he falls so seriously ill that upon the

19th the two surgeons are compelled to fetch him out for treatment.

In the meantime Starrenburg had asked the Council's leave to employ
" more sharp measures " against such " contumacious members." On
the following day, the 20th, Meyer again comes up for examination,

and now declares that he cannot answer for everything contained in the

nine and sixty questions read out to him, as he had concerned himself

with nothing but his lease. " Upon the which the Jiunddrost . . . did

require of him whether then he did feel contrition and sorrowfulness for

that he had signed to, whereupon the Deponent, as finding himself in so

lamentable condition, and knowing right well how that all things in

his house was in disorder, and his wife 1 7 years old and going 7 months
with child, did make answer—for all the evil that I have done in my
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oud, en 7 maaiideii swangcr, antwoorde, van al het quaat dat ik

van myn leeven gedaau hebbe, hebbe ik berouw en leetwezen, waar op

den burii^gen'aad llendrik Bouman, aan de andere Raads perzoonen

zeyde, Mousieurs, dat is geuoeg." Hierop tekcndc Meyer ziju verhoor

(20 April).

Het was dus alleen na een marteling van elf dageu, die hem zo uitge-

put had, dat hij niet op de benen kon staan, dat Meyer, uit vrees voor

de " scherpere middelen," die nu tegen hem gebruikt wcrden, en onder

de grootste bezorgdheid voor zijn jonge vrouw, zover gebracht kon

worden, zijn verhoor te tekenen. Later zal de lezer zien, welke gevaar-

like waarheden Meyer nog in die "Confessie" liet uitkomen, waar-

heden, die de Gouverneur zorgvuldig weglaat in ziju " aittreksel" uit

die "herroeping."

§ 8. Pierre Rousseau werd 26 IMaart ondervraagd, en kwam niet

weer in verhoor. Naar zijn antwoorden te oordelen, was hij uiterst

beangst, en gereed, enig middel aan te grijpen om zich te redden.

De volgeude dag (de 27e) stelde Starrenburg eigenhandig een smeek-

schrift om vergiffenis op, in de meest kruiperige taal,—en dit onder-

tekende Rousseau. i Niet tevergeefs had de Landdrost hem ouder

handen geuomen.

Toch moesten ook Rousseaus antwoorden nog zorgvuldig gemu-

tileerd worden, eer van der Stel die kon publiseren.

§ U. Steven Vermey zou, volgens de Deductie, op 16 Maart, bij

ziju eerste verhoor, teruggetrokken hebben. Dat is weer onjuist. Hij

heeft eerst de 22e. Maart herroepen, bij zijn tweede verhoor. Onmid-

dellik na zijn loslating verklaarde hij aan een klerk in dienst der

Compagnie, dat hij "op het bedreigen van . . . (de) Gouverneur, van

hem Vermey in hegtenis en vast te willen zetteu, hadde moeten herroe-

pen, en dat hij dit alleen deed uit vrees van anders naar Maiu-itius te

worden verbannen." ^

§ 10. Jakob Pleunis verklaart onder ede, dat de verklaring onder

zijn naam gedrukt vervalst is, en noemt de punten, waar ziju getuigenis

niet korrekt opgeschreven is geworden.^ Wij hebben gezien, dat

Starrenburg openlik het getuigenis vervalst. Deze verklaring heeft dus

niets onmogeliks of onwaarschijnliks in zich.

Ook deze beide " heiToepiugen " zijn dus geheel waardeloos.

§ 11. Hans Conterman, ous uit 't Dagboek wel bekend, slaat een

treurig figuur bij zijn verhoor.

De lezer zal zich herrinnereu, dat Conterman, wanneer de Land-

drost hem vraagt, om voor de Gouverneur te tekenen, dadelik bereid

is dit te doen, en hoe hij dan berouw krijgt, en aan Tas een verklaring

geef t, dat hij dit uit vrees gedaan heeft.
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life I do feel coutrition and sorrowfulness, upon the which the burj^her

councillor, Hendrik Bouman, did say unto his fellows of the Council,

I\ressieurs, that do suffice." AVith this, Meyer appends his signature to

his examination (April 20).

It was accordingly not until after eleven days of torture, which liad

so sapped his strength that he could not stand upon his feet, that

Meyer, in apprehension of the " more sharp measures " now employed

against him, and consumed with anxiety cm behalf of his young

wife, could so far be prevailed upon as to sign the minutes of his

examination. In a subsequent paragraph the reader will see what

incriminating truths Meyer lets fall even in the "Confession," truths

which the Governor carefully omits in his " excerpt " from the " recan-

tation."

§ 8. Pierre Rousseau was examined on the 26th August, and did

not again appear before the Court. To judge by his answers, he was

extremely terrified, and ready to grasp at any means of saving himself.

The following day (the 27th), Starrcubnrg personally drew up a

petition for pardon, couched in the most abject terms, and this

Rousseau signed. The Lunddrost's treatment had proved eminently

effective. Yet even so, Rousseau's answers, as in so many other instances,

had still to be carefully mutilated before van der Stcl could publish

them.

§ y. Stephen Vcrmey is represented in the Defence as having

retracted at his original examination on the IGtli March. This is again

untrue. He did not retract until his second examination on the 22nd

March. Immediately after his release he informed a clerk in the

Company's service that " by reason of the threats of the Governor how
that he should thrust him, Vermey, into custody and ward, he had been

obliged for to recant, and that this he had done from nought else but

fear alone, lest otherwise he should be banished to Mauritius."

§ K). Jacob Pleunis declares upon oath that the declaration

published under his name has been falsified, and enmnerates the points

where his evidence has been incorrectly committed to writing. We
have seen how Starrenl>urg falsilies the evidence openly, so that there is

nothing impossible or improbable in Pleunis's statement. Accordingly

both these " recantations " are, like the others, entirely valueless.

§ 11. Hans Conterman, familiar to us from the Diary, cuts a sorry

figure on the occasion of his trial. The reader will recollect how
Conterman, on being asked by the Landdrost to sign in favour of the

Governor, at once consents, and then repents of his conduct, and gives

Tas a dcchiration to the effect that he had been overcome by fear. He
i

't Origiuocl iu C.P.S., 'OG. = Contra Dcd., IG. - Ibid., Hii.
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IJij word later gevangcn genomen, ea (oonde zicli tocu even
liifliartig.

Bij zijn verlioor i gcvraagd, of hij niet aan Tas eeii \erklariiig

gegcven heeft, dafc ,hij spijt had van zija tekenen voor dc Gouvcrnenr,

erkcnt hij dat. J)aii komt deze vraag :
" Of hij uict moet Ijckennen,

dat sulx tegcn 't gcdragh van een Ecrlijk man strijdigh, en hij

vervolgcns een schelm is ? Antw. :
" Ja."

Dat tekent de man zeer goed.

Hij heeft later weer een verklaring gegevon, hoc hij een hele dag
" zonder eeten of drinken," op 't Kasteel gehouden werd, en door de

Landdrost bedreigd werd met hot ] )onker Gat, en dat hij daarop alleen

uit vrees heeft herroepen.2

§ 12. Christiaan Wynoch is een swakkeling van dezelfde soort.

Hij herroept niet alleen, maar is onder de eersten, die (valse) vcr-

klaringen geven, om dc onschuld van de Gouvcrnenr te bewijzen.^

Hoe zijn herroeping verkregen werd, welke dreigemeuten gebruikt

werden, om hem te doen tekenen, weten wij niet, daar hij, in April

1711, toen Tas voor 't cerst het recht verkreeg beedigde verklaringen

te doen aflcggcn, reeds overlcden was."* Had hij langer gelecfd, dan zon

hij waarschijnlik, evcnals Conterman, zijn vroeger herroeping weer

teruggctrokken liebben.

§ lo. De '' confessie " van Tas zelf is, wat dc vorm betreft, even

onjuist als die van Mcyboom, Louw, e. a. m. Dc Gouvcrnenr laat hct

voorkomen in dc Deductie, als zou Tas dc eerste dag van zijn verhoor

alles teruggctrokken hcbben,—wat natuurlik een gewcldige indruk moet

maken op de lezer. Wanneer hct hoofd van een " komplot " op

dcze wijze, bij de allerecrste ondervraging, alles klakkeloos herroept,

moet zijn zaak erg slecht gcwcest zijn. Dat is wat men onwillekeurig

moet dcnkcn.

Dat Tas dit werkelik deed, is niet waar. Zijn verhoor ^ begon op

8 Maart, werd voortgezet op 10 Maart, en eindigde pas op 22 Maart,

toen hij 't Interrogatorium tckendc. Het heeft dus twee weken

geduurd, niet een dag, zoals van der 8tel voorgecft ; en Tas heeft

alleen gctckeud, nadat hij bijiia een maand gevaugen had gczeteu, en

dc " scherpc middelen " geprocfd had, waarmec Starrenburg hem vol-

gens opdracht van de Raad " tot obedientic " en herroeping zocht te

" dwingen."

Op verschillende punten heeft van der Stel zijn uittreksel uit 't

verhoor van Tas verdraaid, wat de vorm betreft. Een lid van de Kaad

van Justitie tekent, b.v., uls zijnde tegenwoordig geweest bij 't

> C.P.S., '06. - Contra Dcd., 116. " Ded., 71, 156.
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was subsequently arrested, and proved himself upon this occasion no less

cowardly minded. On being asked at his trial whether he had not

furnished Tas with a declaration in wliich he expressed his regret for

having signed in favour of the Governor, he admits the truth of the

charge. Then follows Question 12 :
" Whether he be not obliged to

acknowledge that such do conflict with the conduct of an honest mf^n,

and that therefore he is a rogue ?—Answer : Yes." The admission

is characteristic. He subsequently came forward with yet another

declaration, in which he averred that he was kept within the Castle

" without meat or drink " for a whole day, that he was threatened by

the Landdrost with the " P>lack Hole," and that he thereupon recanted

for no other reason than that he was afraid.

§ 12. Another weak-kneed individual of the same type is Christian

Wynoch. He not only recants, but is among the first who supply

(false) declarations with a view to establishing the Governor's innocence.

How his recantation was obtained, and what measures were employed to

secure his signature, we do not know. By April 1711, when Tas first

obtained leave to have sworn declarations taken, he was already dead.

Had he lived so long, he would in all probability, like Conterman, have

withdrawn his previous recantation.

§13. The "Confession" of Tas himself, so far as concerns its

form, is no less misleading than those of Meyboom, Louw, and others.

The Governor, in the Defence, represents Tas as having withdrawn every-

thing the first (hiy of his trial—a circumstance bound to impress the

reader as extremely significant. AVhen the leader of a "conspiracy," on the

very first occasion that he appears for examination, feebly takes back

everything, as Tas is made to do, the thought inevitably forces itself

upon one that his case must have been more than usually bad. It is

not true, however, that Tas behaved as van der Stel makes out ; his

examination began on the Sth March, was resumed on the 10th, and did

not conclude till the 22nd, when he signed the Interrogatory. It

therefore occupied two weeks, not one day, as van der Stel pretends ; nor

does Tas append his signature until he has been for nearly a month in

prison, and has made the acquaintance of those "sharp measures" by

which Starrenburg, acting under the Council's instructions, sought to

" reduce " him to " obedience " and recantation.

As regards the form of the "excerpt" from Tas's examination, van

der Stel has been guilty of several distortions. One member of the

Justiciary Council, for example, signs his name as having been present

* Volgens 't Kaapse Begrafenis Register. (Een Yricndelike mcdedeliug van

de beer C.G. Botha.)

^ 't Origineel in C.P.S., 'OG.
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verhoor (als 6en der gecommitteerden), torwijl bij niet tegenwoordig

was.

Tas ontkent ook, dat zijn antwoorden korrekt iieergcschreven

werden. In elk geval staat het vast, dat het bij zijn verhoor zeer on-

regelmatig moct toegegaan zijn, daar er delen van 't oorspronkelike

verhoor zijn, die niet getekend zijn door de gecommitteerden uit de

Raad van Justitie.

Hoe onjuist de inhond van 's Gonverneurs "uittreksel" verder is,

wanneer men het naar de inlioud onderzoekt, zal de lezer later zien.

§ 14. Er blijft nog over het "getuigenis" van Dirk Pietersz. van

Alblas, gegeven onder D l+.i

Volgens deze verklaring zou Pietersz., in December 170G, door

19 onbekende boeren in Drakenstein gevraagd geworden zijn " voor

hen te tekenea," en toen hij weigerde, zouden zij hem deerlik mishan-

deld hebben. Verder zou hij, in Januarie 1707, door andere boeren

gedwongen geworden zijn, iets (hij zegt niet wat) te tekenen. Zij

zouden zelfs de pen in zijn hand gestopt hebben, en met geweld zijn

handtekening verkregen hebben. Het hele verhaal is zo onzinnig, dat

geen verstandig mens het voor een ogenbhk zou willen aannemeii.

Pietersz. verklaart ook later zelf, dat het van begin tot einde een

verdichtsel is, en dat de Gouvernenr, bij wien hij in dienst was, hem
dwong die verklaring te tekenen.2 Daar het gemakkelik is, nit andere

bronnen de valsheid van de eerste verklaring te bewijzen, hebben we

deze tweede verklaring niet nodig.

In alle geval heeft de verklaring door Pietersz. gegeven ab?o-

luut niets te maken met 't tekenen van het Klachtschrift, dat, zoals

de lezer weet, reeds 4 April 1706, met de retourvloot van de Kaap

verzonden werd ; terwijl de voorvallen door Pietersz. genoemd, in

December 1706, en Januarie 1707, zouden gebeurd zijn.

Het is dan ook onverklaarbaar, waarom van der Stel die verklaring

hier, onder de " confessien " van de ondertekenaren van 't Klacht-

schrift, geeft.

Hoe dit ook zij, deze verklaring heeft een wonderbaarlike uitwerk-

ing gehad op 's Gouverneurs moderne verdedigers.

Beiden, Colvin en Edgar, zien in deze verklaring van Pietersz. een

sterk bewijs van de wijze waarop Tas, c. s., de arme, onschuldige kolo-

nisten gedwongen hebben hun leugenachtig Klachtschrift te onderte-

kenen !

Sprekende over het getuigenis van de veertien, onder D. gegeven, zegt

Colvin (in de " Cape Times," ?,0 Sept. 1009), " The evidence of these 14

witnesses does not read as if it had been forced upon them. On the

contrary some of them go into details, which are also mentioned by
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at the examination (as one of the commissioners), whereas he was not so

present.

Tas also disputes the accuracy of his replies as committed to

writing. In any event it is beyond question that the proceedings at

his examination must have been extremely iiTegalar, as there are parts

of the original minutes that are not signed by the commissioners of the

Justiciary Council. As for the contents of the Governor's " excerpt,"

the reader will see for himself, upon subsequent investigation, how
entirely misleading they are.

§ 14. There still remains the " evidence " of Dirk Pietersz. of Alblas,

given under D 14.

This deposition represents Pietersz. as having been approached

at Drakenstein in December 1700, by nineteen strange farmers

with the request that he should " sign for them " ; on his refusal

they brutally maltreated him. Further, in January 1707, he was

compelled by other farmers to sign something, he does not say

what. The whole story is so nonsensical that no reasonable human
being can feel disposed to credit it for a single instant. Pietersz. him-

self subsequently declares that it is a fiction from beginning to end,

and that the Governor, in whose service he was, forced him to sign the

declaration. This second declaration is not, indeed, required, as it is

not difficult to demonstrate from other sources the fictitious character of

the first.

But in any event the deposition furnished by Pietersz. has

nothing whatsoever to do with the signing of the Memorial. The
!^^eraorial, as the reader is aware, had left the Cape with the return

fleet as far back as the 4th April 1706, whereas the occurrences described

by Pietersz. are represented as having taken place in December 1 70G, and

January 1707. How van der Stel came to include the deposition of

Pietersz. amongst the " Confessions " of the signatories to the Memorial

is a matter which baffles any attempt at explanation.

But be that as it may, the document in question has cast a veritable

spell over the modern champions of the Governor. Both Colvin and

Edgar regard this deposition of Pietersz. as a striking proof of the

manner in which Tas and his fellow conspirators compelled the simple

and innocent settlers to sign their false and lying Memorial. Speaking

of the evidence of the fourteen, given under D, Colvin says (" Cape

Times," .^Oth September, 1900): "The evidence of these fourteen

witnesses does not read as if it had been forced upon them. On the

contrary, some of them go into details which arc also mentioned by

' Ded., 75. - Contra Ded., 235.
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others, and Dirk Pietersz. (!) 14) gives a vivid description of bow he
was knocked down and threatened first with a knife and then witli

a cutlass, and how a pen was forced into his hand and he was compelled
to sign " (d. w. z., het Klachtschrift !).

Zo ook Edgar, in zijn brief aan de "Cape Times," van 18 Augustus
lfl09. Sprekende van de wijze, waarop van der Heiden en Tas de
ondertekening van het Klachtschrift bewerkten, zegt hij :

" One even
went so far as to explain that he signed it because two of the con-

spirators " then seized him, and forcibly putting his right hand on the

paper with a pen in it, they managed to get his signature." (Hij

citeert uit het getuigenis van Pietersz., bl. 10-3 van de " Defence.")

Edgar gaat dan voort :
" After these damaging admissions, it is

hardly worth while examining the document " (het Klachtschrift).

Dit wordt afgeleid uit denkbeeldige voorvallen, die, volgens de
uitdrukkelike verklaring van Pietersz., plaats gegrepen zouden hebben
in December 170G, en Januarie 1707,^ toen 't Klachtschrift reeds

enige maanden in handen van de XVII was !

§ 15. Samenvatting

0ns onderzoek naar de vorm van de " confession " heeft lang

geduurd, maar tevens ook belangrijke uitkomsten geleverd.

De Gouverneur verzekert, dat de burgers " op een wettige, sollenele,

en ordentelicke maniere " over hun beschuldigingen tegen hem " voor

den Raat van de . . . Cabo waeren geinterrogeert," en dat zij daarop
" haere beschuldigingen hadden herroepeu." -

Wij hebben wel gezien, dat enkelen hunne beschuldigingen hebben

herroepen, maar ook, dat geen enkele burger op een " wettige, sollenele,

of ordentelicke maniere " ondervraagd werd.

Integendeel : dat die " confessien " verkregen waren voor een recht-

bank, die volstrekt onbevoegd was de gevangenen in verhoor te nemen,
zozeer, dat zelfs de G-ouverneur haar onbevoegdheid erkende ; dat die

rechters alien, als partijen, bij de zaak betrokken waren, en hun uiterste

best deden, de gevangenen met geweld tot herroeping te dwingen ;

dat de Gouverneur, de hoofdbeschuldigde, niet aarzelde, zich onophou-

delik in de verrichtingen van de rechtbank te mengen, dat hij zelfs van

achter een deur de hele loop van het verhoor regelde ; dat de rechtbank

dus eenvoudig een wassen neus was ; dat de interrogatoria geenszins

wettig verkregen, maar door dwang en geweld afgeperst werden

van mensen, die door mishandeling, door dreigementen van in scherper

gevangenis op water en brood gezet, en van verbannen te zullen

' De datum van de verklaring wordt twee keer herhaald in 't stuk.
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otliers, and Dirk Pietersz. (D 14) gives a vivid description of how he

was knocked down and threatened first with a knife and then with a

cutlass, and how a pen was forced into his hand and he was compelled

to sign," namely, the Memorial

!

So too Edgar, in his letter to the " Cape Times " of the 18th

August 11)09. Speaking of the manner in which the signatures to

the Memorial were procured by van der Heideu and Tas, he says :

" One even went so far as to explain that he signed it because two of

the conspirators ' then seized him, and forcibly putting his right hand

on the paper with a pen in it, they managed to get his signature.' " (He
is quoting from the evidence of Pietersz., Defence, p. 10?,.) Edgar then

continues, " After these damaging admissions, it is hardly worth while

examining the document " (the Memorial). This is a deduction from

(fictitious) occurrences which, according to the express statement of

Pietersz., purported to have taken place in December 170G, and

January 1707, when the Memorial had been in the hands of the Seven-

teen for several months past !

§ IT). SUM3[ARY

Oar examination of the confessions in their formal aspect has been

no brief affair, but it has furnished at the same time no inconsiderable

results. The Governor declares that the colonists " had been questioned

before the Council of the Cape in lawful, formal, and regular fashion
"

in regard to their charges against him, and that thereupon they had
" withdrawn those charges." We have seen that some did indeed with-

draw their charges, but that in no single instance were the colonists

examined "in lawful, formal, and regular fashion"; that, on the

contrary, the confessions were obtained before a tribunal which was in

no sense competent to try the prisoners, so little so, that the fact is

acknowledged by the Governor himself ; that without exception the

judges were interested parties, and did their utmost to compel the

prisoners by force to withdraw their charges ; that the Governor,

against whom those charges were primarily dii-ected, does not hesitate

to interfere incessantly with the proceedings of the court ; that indeed,

from his place behind the door, he regulates the entire course of the

trial ; that the court is therefore a mere stalking-horse ; that the con-

fessions were in no sense legally obtained, but were extorted by force

and violence from men whom ill usage and threats of banishment and

of closer confinement upon bread and water had reduced to a condition of

- Ded., 4.
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worden, in dodelike angst verkeerden ; dat zelfs de pijnbank ge-

bruikt werd als middel om vrees aan te jagen, en tot herroeping te

" dwingen."

Het is voortsgebleken, dat de gevangenen niet op het eerste verhoor

alles erkend en teruggetrokken hebben, zoals van der Stel voorgeeft

in de " Confessien," in zijn Deductie gedrukt ; dat integendeel, de

Inirgers dikwels weken en maanden in de gevangenis " the slow torture

of delay " moesten ondergaan, voor en aleer zij zover gebracht konden

worden om te antwoorden op de vragen van een rechtbank, die zij als

ten enenmale niet competent beschouwden om hen te verhoren.

Laatstelik is nog bewezen, wanneer de gevangenen uiteindelik

inwilligden, en uit vrees antwoord gaven op de vragen, dat dan die

antwoorden meer dan eens onder hunne ogen vervalst werden.

Wij hebben die " confessien " nog maar alleen naar hun uiterlike

vorm onderzocht, en zij bewijzen' reeds, met verpletterende kracht, dat

van der Stel in de vervolging van de vrijburgers gehandeld hecft als

een gewetenloos tiran. Wei mocht Zevenhoven uitroepen :
" Is dit

naar recht handelen ? Het lijkt beter naar Inqnisitie."

T). De " Confessien "
: Hun Inhoud

Wij willen nn de inhoud van de herroepingen nagaan, en de

" uittreksels " eruit, door van der Stel gegeven, vergelijken met de

oorspronkelike, volledige Interrogatoria uit 't Archief. Hier zal de

lezer de Deductie ter vergelijking weer nodig hebben.

De Gouverneur beweert, dat liij van die Interrogatoria, en de

antwoorden daarop, " om kortheyts wille, maar extracten " geeft, '• voor

soo verre deselve hare relatie hebben tot enige van de beschnldigingen
"

in 't Klachtschrift.i Wij mogen dns verwachten, dat een vergelijking

van zijn " extracten " met de volledige oorspronkelike stukken niets

nieuws zal opleveren, niets, dat de waarheid of onwaarheid van de

klachten tegen hem verder zou kunnen bewijzen. Want indien hij zijn

" extracten " niet oprecht en cerlik gemaakt heeft, maar zaken, die wel

enige "relatie" hebben tot de klachten, onderdrukt heeft, dan

heeft hij zich schuldig gemaakt aan suppressio veri, dan heeft hij die

stukken, ook naar hun inhoud, vervalst.

De lezer oordele zelf :

§ 1. Het eerste van die Interrogatoria is dat van Adam Tas.2 De

Landdrost stelt Tas 118 vragen, waarvan het Extract van de Gouverneur

1 Ded„ 4. * Ibid., 5S.
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abject terror ; and that the rack itself had uot been forgotten as a means

of inspiring fear and " compelling]: " withdrawal.

It has further become plain that the prisoners did not, as van der

Stel has represented in the Confessions published in his Defence,

acknowledge and retract everything upon their first appearance in

court ; but that, on the contrary, the settlers had in many instances to

lie in prison foi" weeks and months, suffering " the slow torture of

delay," before they could be induced to answer the questions of a court

which they declined to regard as in any sense competent to try

them.

Finally, it has also been proved that when the prisoners did evenjm-

ally yield to fear and answer the questions put to them, their answers

were on more than one occasion falsified before their very eyes.

"We have thus far confined our examination of the Confessions strictly

to their outward form, but even at this early stage they demonstrate

with crushing force that van der Stel's conduct in his proceedings

against the settlers was that of an unscrupulous tyrant. Well might

Zevenhoven exclaim, " Call you this law ? It do more resemble

Inquisition."

D, The " Confessions "
: their Content

"We shall now examine tlie contents of the recantations and com-

pare the "excerpts" from them, as given by van der Stel, with the

original unabridged Interrogatories preserved in the Archives. Here

again tlie reader will require the Defence for purposes of comparison.

The Governor asserts that " in order to brevity " he gives the

questions and answers " in extracts, in so far as the same do have their

relation to any of the charges" contained in the Memorial. We are

accordingly entitled to presume that a comparison of his " extracts

"

with the unabridged originals will yield nothing new, nothing that

may serve as additional proof of the truth or falsity of the charges

against him. Because, if he has been other than honest and straight-

forward in his method of selection, if he has omitted points which

have any essential bearing upon the charges against him, then he

stands convicted of suppressio veri, he has falsified the documents in

respect of their content as well as of their form. The reader shall

judge for himself.

§ 1. The first of the Interrogatories is that of Adam Tas. The

Landdrost addresses to 'l\as 118 questions, only 31 of which are given

in van der Stel's excerpt. This is ostensibly for the sake of brevity.
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sleclits ?>4 geeft, kovtheidslialve, zoals liij voorgeeft. . . . Eigenaardig

is echter, dat in 't geval van geheel onbednidendc lieden, zoals

Steven Vermey, Cliristiaan Wynoch, e.a.m., die van niets weten, (en ook

niets doen uitkomen in hnn getuigenis,) het gehele verhoor, van 60 tot

80 vragen, in den breede weergegeven wordt. Men zou verwacht

hebben, dat dat van Tas, als zijnde do voornaamste der rebellen, in exfenso

zou zijn gegeven.

Wanneer echter de oorspronkelike minute van 't Interrogatorium

op 't Archief nagezien wordt, begrijpt men dadelik waarom van der Stel

een zo eenzijdige liefde voor kortlieid openbaart.

Vraag 19, b. v., die toch zeer zekcr met de beschuldigingen tegen de

Gouverneur te doen heeft, wordt niet gegeven. Hier is ze :

" "Wat door deze t'samen Rotting hunne Intentie is geweest, en

waarop het ijnde zijn doel had ? " Antw. :
" Segt datse met malkanderen

tegemoet siende dat d' ingezetenen alhier tot armoede stonden te

vervallen, sij te samen uijt liefde tot welstand van de gemeente

geteek(en)t hebben." Hier hebben we dus de belangrijkste vraag vnn

alle, de spil waar alles om draait, waarom de samenspanning gesmeed

werd, met het autwoord van Tas, de leider der samenzwering. En—van

der Stel vindt het geraden, die " kortheidshalve " te supprimeren,

terwij] liij bijna 100 bladzijden van veel minder ter zake dienstige

stof breedvoerig afdrukt !

Even merkwaardig is vraag 33, die ook weggelaten wordt. " Waarin

hem geinterrogeerde dunkt dat het gemeene beste ofte d' Ingeseetenen

deses Ijands benadeelt, ofte hunne voorregten verkort zijn ? Antw. :

dat hem geinterrogde. dunkt hier in te bcstaan, dat de grootste Comps.

dienaren het meeste land en de grootste wijngaarden hebben, en dat

sulx tot verval van armoede, en groot nadeel van d' ingezeetenen is."

Ook vraag 35 wordt te onbelangrijk geacht, om gegeven teworden.

Het is vooral onbillik, deze vraag met 't antwoord erop weg te laten,

daar zij onafscheidbaar in verband staan met de voorafgaande, die wel

gegeven worden. Hier is de vraag :

"Waarom sulx (d. w. z. klagen) niet gedaan hebben, wijl d' Ed.

Hr. Gouvr. en Raad, de geene zijn aan wien men sulx doen, en Redress

versoeken moet ? " Antw. :
" Segt, sulx voor hem g'interroge. nooyt

te hebben durven ondernemen of van anderen daar toe aangeleyd te

zijn."

Deze vragen waren de 8ste Maart gesteld, waarna Tas teruggebracht

was naar de gevangenis. Intussen had de Gouverneur blijkbaar de

antwoorden nagezien, want 't verhoor van 10 !Maart begint dadelik met
een zaak, die de Gouverneur zeer na aanging en weer voor de klachten

hoogst belangrijk is, " Wat de oorsaak was en waarin datse tegemoet
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but it is singula,!' that in the case of such conspicuously iusignificaut

individuals as Steven Vermey, Christian \Yynoch, and others, who know

nothing, and whose evidence discloses nothing, practically the whole

of the examination, between 60 and 8ii (juestions, is reproduced. We
should have expected the evidence of Tas, as being the most promi-

nent of the rebels, to be given in extenso. "When we examine, how-

ever, the original minutes of the Interrogatory in the Archives, we

reahse at once why van der Stel discovers so one-sided a love of brevity.

Question 19, for example, which surely has a very definite bearing

upon the charges against the Governor, is omitted in the Defence. It

reads as follows :
" Wiiat intention they did have in the conspiracy,

and unto what end they did aim ?—A. : Says that they, foreseeing one

with another how that the settlers in this place was like to be reduced

unto poverty, did sign together from love unto the well-being of the

community." Here we have the most important question of all, the

cardinal point upon which everything turns, the (juestion as to the

why and wherefore of the whole conspiracy. Yet this question, together

with the reply of Tas, the moving spirit amongst the conspirators,

van der Stel, in the interests of brevity, finds it i>roper to omit,

whilst printing at length close upon lUO pages of infinitely less relevant

matter

!

Not less significant is Question oo, which is likewise omitted.

"Wherein do seem to him that the community or the inhabitants of

this country do suffer prejudice, or straitening in their piivilcges ?

—

A. : It do seem to him to lie in this, that the highest servants of

the Company do possess the most land and the largest vineyards, the

which do tend unto ruination and poverty, and to the great prejudice

of the inhabitants."

Another question too insignificant for him to quote is No. 35. To

omit this question, with the corresponding answer, is particularly dis-

ingenuous, the two being inseparably connected with the question and

answer which precede, and which are not so omitted. They read

thus :
" Why the same (/.c. the lodging of a complaint) was not done,

the Hon. the Lord Governor and the Council being the persons to

approach therein, and of whom to require redress ?—A. : Declares

never to have durst essay it of himself, nor ever to have been moved

thereto by others."

These questions belong to the examination of the Sth March.

Tas was then conveyed back to prison and recalled upon the 10th

March. In the interval van der Stel had obviously been studying

the prisoner's replies, for the second examination commences at once

with a matter which touched the Governor very closely, and which
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zagen omme tot armoede te sullen moeten moeten vervallcn, gelijk op art.

2'J geantwoord is ? Antw. : omclat se sagen dat 's Comps. dienarcn

land hadden, en daai- door hunne armoede tc gemoed waren ziende."

Wat kan nicer pertinent zijn dan deze vraag en 't antwoord erop ?

Toch viiidt V. d. Stel, dat het geen " relatie " lieeft tot enige der

beschuldigingen !

Er is echter nog veel meer. Vraag 48 wordt niet gegeven in de

Deductie. Zij luidt als volgt :
" Of hij (Tas) kan aantoonen, dat

d' Ed. Hr. Gouvr. 60 's Comps. dienaren, zoo officieren, inatrosen

als Soldaten, die 's Comps. gagie, kostgeld en Randsoen trecken,

mitsgaders wel honderd stux van 's Comps. Beste Slaaven, in zijn

particuliere dienst gebruijkt ? Autw. :
" niet anders als volgens een

verclaringh door Cornells AVillemsz. in de wandeling Kromme Kees,

Albert Gerritsz. van Emmenes en een knegt van Jacob van der

Heijden, die bij d' Hr. Gouverneur gewoond heeft, daar van afgegeven."

Tas noemt dus zijn zegsmaunen, die de waarheid van de beschuldiging

tegen van der Stel kunuen staven. Van der Stel onderdrukt beide,

vraag en antwoord. Hij kon niet anders ; hij wist, dat hij schuldig was.

Hetzelfde gebeurtmet de volgende twee vragen, 4'J en 60, "
. . . dat

hij Heer Gouverneur van 's Comps. ijser, etc.,alle zijn bouwgereedschap

laat maken ? En," dat er van de Gouverneur " over den Bergh nogh IT)

Veeposten zijn die door 's Comps. dienaren en slaven werden bewaard ?
"

Hierop antwoordt Tas, dat hij dit niet persoonlik weet, maar dat de

oiidertekenaren hem dit opgegeven hebben.

Zo ook 56, 59, die weer punten aanroeren, die voor de Gouverneur

Bchadelik zijn—punten, (let wel) die alle in 't Klachtschrift opgenomen

zijn, en dus wel degelik " relatie hebben " met de beschuldigingen !

Vrag 60 is ook onderdrukt geworden. " Van wien hij heer Gouvr.

slaven in zijn dienst gebruikt of deselve hunne meesters afkneveld ?

xVntw. : 't is hem gezegt dat sulx van Jurrien Kervel is geschied."

(Men zal zich het geval in 't Dagboek herinneren.)

' Verdere voorbeelden van onderdrukking :

Vraag 69 :
" Welke de twee burgerraden zijn wieus goederen de

Ed. Hr. Gouvr. met greetighyd heeft zoeken in te slocken en te

ontfutselen ? Antw. : Monsr. Husing en Rotterdam.'" (Dit is

volkomen waar, en wordt door de stukken bewezen.) i

Zoo ook Vraag 73 over de aantijging, dat een Landdrost, in naam

van de Gouvr. de buitenlieden " met harde bedrijgingen ooyt gedwongen

heeft, Riet en andere materialen voor de Hr. Gouvr. te Rijden." Tas

> De vraag wordt steeds gegeven iu de Ded., wanneer de ondervraagde uiets

weet van deze zaak. Zodra echter blijkt, dat bij ervan gehoord heeft, wordt

zij onderdrukt.
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has again a very important bearing upon the charges against him.

"AVhat Avas and wlierein did lie the cause that they did look to be

be reduced to poverty, as answered under Question 29 ?—A. : For that

they saw the Company's servants owning land, and for that cause were

looking to become impoverished." Both question aud answer are par-

ticularly in point, but van der Stel is of opinion that they bear no

"relation " to any of the charges against him !

There are, however, still more singular omissions. No. -18, omitted

in the Defence, reads as follows :
" Whether he can^how that the Hon.

the Lord Governor do employ in his personal service 60 servants

of the Company, both ofHcers, sailors, and soldiers, drawing Com-
pany's wage, maintenance and ration, likewise a good hundred of the

Company's best slaves ?—A. : Not otherwise than in accord with a

deposition furnished in the matter by Cornells Willemsz, commonly
called Crooked Kees, Albert Gerritsz of Emmenes, and a servant of

Jacob van der Heijden, that hath dwelt with his Lordship the

Governor." Tas accordingly gives the names of his informants, who
can bear out the truth of the charges against van der Stel. But van

der Stel suppresses both (juestion and answer ; conscious as he was of

his own guilt, it was impossible for him to do otherwise. Similarly

in the case of the questions which follow, Nos. iO and 5U, "... that

his Lordship the Governor do have all his implements made of the

Company's iron, etc.," and that the Governor "do have across the

mountains 15 cattle stations beside, the wliich are minded by the

Company's servants," Tas replies that he has no lirst-hand knowledge,

but that his information is derived from his co-signatories. Questions

06 and 59 have also been suppressed, since, as before, they both deal

with points wliich incriminate the Governor, although each point, Ix;

it observed, is definitely raised in the Memorial, and must accordingly

bear some real " relation to the charges." So with Question GU :

"Whose slaves his Lordship the Governor hath employed in his

service, or hath extorted the same from their masters ?—A. : It was told

him this was happened to Jurrien Kervel." The reader will recollect

the incident in the Diary.

Further notable instances of suppression are Questions 69 and 7o.

No. 69 reads thus : "Which are the two burgher councillors whose

possessions the Hon. the Lord Governor hath endeavoured greedily

to swallow up and steal ?—A. : Messrs. Husing and Rotterdam."

(This is strictly true, and is borne out by documentary evidence.)

No. 73 deals with the question aa to whether the country population

were ever forced Ijy the Landdrost " with grievous threatenings for to

transport reeds aud other materials for his Lordship the Governor."
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antwoordt, dat die Landdrost Jiobberts was, die hem liet weten,

dat hij twee vrachteu riet voor de Gouverneur moest rijden, hetwelk

hij ook gedaan had.

Vi'iiag 77 is weer leerzaam voor de oprechtheid van van der 8tel.

Vragen 75 tot 77 vormen een geheel, en 76 gaat zo nauw samen met

77, dat deze (77) niet eens afgescheiden is, maar met " en " begint. 70

wordt gegeven, 77 weggelaten. 77 handelt over de beschuldiging

tegen van der Stel, dat hij zich liet omkopen, en luidt :
" En dewelke

hun Land onder de naam van Grifte, Rijkelik hebben moeten betalen ?
"

Antw. :
" segt, na sijn onthoud dattet van der Heyden volgens sijn

seggen is."

Vraag 106 is weer gevaarlik en daarom weggelaten. Het loopt

over een lijst van 's Compagnies wcrkvolk, door de Gouverneur in ziju

particuliere dienst gebruikt, welke de klcrk, Kina, aan Tas gezonden

had. " Wanneer hem Quina (d.i. Ellas Kina ; v. Dagboek^ bl. 4) de Lijste

van het volk (hem in Judicio vertoont) dat in dienst van den Hr.

Gouvr. sonde sijn, overgesonden heef t ? " Antw. :
" deselve hem door

een onbekende hand geschreven door Monsr. Husing toegezonden te

zijn."

108 vraagt door wic hem " aan de hand gegeven, en gesegt is dat op

de plaats van den Gouvr. ,50 Boeren de kost konnen winnen ? Antw. :

dat gelooft, dat "VVessel Pretorius hem sulx gezegt heeft, maar dat de

posten over de berg meede daar onder heeft gerekend."

Een laatste voorbeeld (vraag 111) :
" Waarmcde hij kanaantoonen,

dat de Hr. Gouvr. de burgerraden Henning Husing en Jan Rotterdam

hunne goederen met gretigheyt heeft soeken in te sleeken en te

ontfutselen ? Antw. :
" dat sullense selvs seggen." Dat was de gouvr.

weer te machtig ! Daarom maar weglaten 1

Men ziet dus, dat de Gouverneur eenvoudig alles onderdrukt, wat

hem eenigszins tot schade kan zijn. Hij biedt dokumenten aan, die

voorgeven zijn onschuld te bewijzen, terwijl die dokumenten in der

waarheid zijn schuld duidelik doen zien. Daarom moet hij ze mutileren,

vervalsen.

§ 2. Het volgende Interrogatorium is dat van Pierre Rousseau. Hier

ook is het zeer leerzaam na te gaan, welke vragen de Gouverneur het

afdrukken niet waard acht. Op vraag 19, of het tekenen van dit

Lasterschrift, waarin hij zoekt de Hr. Gouverneur "met Valsche

loQO'enen te bederven," met de eed overeenkomt, die Rousseau, als

heemraad, aan de Hoog Mogende Staten Generaal gezworen had,

antwoordt Rousseau, " dat hij niet en weet datter eenige lasteringe in

de briev hebben gestaan. Indien hij d' E. Hr. Gouvt. door sijn

teekening mogt g' injurieert of benadeelt hebben, segt dat hem sulx van
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Tas rejoins that the Tiaiidilrost in (juestioii was Robberts, and that

Robberts had notified Tas himself that he must take out two loads

of reeds for the Governor, a commission which he had duly executed.

Question 77 is also instructive as regards van der Stel's bona fidef^.

Questions 7;") to 77 form one whole, and so close is the connection

between 7C and 77 that the latter is not even divided off, but begins

with the word "and." No. 70 is given, No. 77 omitted. The latter,

whicli deals with the charge of venality levelled at van der Stel, reads

thus :
" And who under the name of gifts must pay heavy for their

land ?—A. : Says, so far as his memory do serve, it was van der Heijden,

tliat himself was his informant." xinother question of an incriminating

character and therefore omitted is No. loG. It treats of a list of

Company's servants employed by the Governor in his private service,

which had been sent to Tas by the clerk, Kina :
" At what date had

(^uina sent him the list (shown him in Court) of the people said to be

in service with his Lordship the Governor ?—A. : The same was writ in a

hand not familiar to him, and had been sent forward by Monsr. Husing."

Question 108 inquires, "Who did suggest to him and say that upon
the Governor his demesne fifty farmers might earn their living ?—A.

:

He do believe it was Wessel Pretorius did say this to him, but that the

stations across the mountains was reckoned therein." Question 1 1

1

will serve as a final instance :
" By what means he can show that his

Lordship the Governor hath endeavoured greedily to swallow up and

steal the possessions of the burgher councillors Henning Husing and

Jan Ptotterdam .^ — A. : As to that, they shall speak foi- them-

selves." This is again too strong for the Governor and is consequently

omitted.

We see accordingly that van der Stel's method is simplicity itself

;

everything that can in any way prejudice his case he suppresses. He
adduces documents which purport to demonstrate his innocence, where-

as in point of fact they serve to reveal his guilt only too clearly. Hence

the necessity for mutilation and falsification.

§ 2. The next Interrogatory is that of Pierre Rousseau, and here

again it is most instructive to examine which questions the Governor

does not feel deserve publication. In reply to Question I'J, whether his

signature of this Libel, in which he seeks " to undo with lying calumnies
"

his Lordship the Governor, can be reconciled with tlR' oath whicli he

took as Heemraad to their High ^lightinesses the States General, Rousseau

declares, "That indeed he is ignorant there was any calunmies in the

letter. So being with his signature he may have done injury or

prejudice to the Hon. the Lord Governor, says he is heartily sorry fur

the same, but did sign for to have freedom in order to the selling of

T
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hcrten leet is, raaar dat geteekent beeft, oin de vrijheyt te bebben van

haar wijneu en waren als voorlieen te moogen verkoopen."

Vraag 20 :
" Hoe hij dan sulke eer- en faamrovende gescbriften

heeft derven tekenen ? " Antw. :
" segt, datse hem gezegt hebben, dat

de pagt in vier parten weeder sonde verpagt worden en de vrijheyt

krijgen om alles vrij te mogen verkoopen en leeveren, en dat daarom

geteekent heeft."

Vraag 25 :
" Wat reedenen hem tot dese oproer gemoveerd hebben ?

"

Antw. :
" weegens de pagt," (d. i. de wijnpacht).

Vraag 88 :
" Wat het toeleg van dese samenrotting was," enz.

Antw. :
" tot den vrijen handel." 34 :

" Waarin de welstand aan de

gemeente sonde bestaan ? " Antw. :
" als boven (in den vrijen handel)."

Hier onderdrukt van der Stel eenvoudig weer alles, dat hem zou

kunneu beschadigen.

§ 8. Zoo ook in 't geval van Jakob Louw.

Wij geven hier enige voorbeelden van onderdrnkking :

Vraag 81 :
" Of hij, of iemand sijner zoogenaamde broederschap bij

reqneste of mondeling, ooijt hunne klagtens aan den Hr. Gouvernenr

ofte den Raad gedaan hebben ? " Antw. :
" Segt, hij niet, maar dat

Husingh hem gezegt heeft, dat hij sulx mondelingh aan d' Ed. Hr.

Gonverneur gedaan heeft."

In antwoord op vraag 85, " Waarin den welstand van den gemeente

sonde bestaan ? " zegt Louw, " Naar zijn ordeel " dat het is, " dat het

pagten en slagten weeder op d' oude voet haar voortgangh mogt hebben,"

Verdere vragen :
" Waarom hij sig hun (d, i, de Gouvernenr en

Raad) goedvinden over het pagten en slagten niet als een onderdaan

laat welgevallen ? " " Segt, omdat het een verdrukking voor 't geheele

land was, en datse haar wijnen niet aan de man sonde konnen brengen."

" Waarom dan sulx niet behoorlik aan den Hr. Gonverneur en den

Raad voorgedragen is ? " " Segt omdatse meenden aldaar geen regt te

sullen krijgen."

" Waarmede of waarin hij kan doen blijken dat den Hr. Gonverneur en

den Raad ijmand Regt, of gehoor geweygerd heeft ? " Louw antwoordt,

dat Husing en van der Heiden dat gezegd hebben. Op de vraag, of hij

dit persoonlik ondervonden heeft, zegt hij neen. "Waarom hij dan het

zeggen van Husing tegen zijn eigen ondervinding gelooft ? " " Segt,

dat hij hem gelooft heeft uyt de gevolgen van 't pagten en 't slagten."

" Of het dan beeter voor de gemeente was, dat Henning Husing

alleen de slagtery had, gelijk te vooren ? " Antw. :
" Ja, om datse

doenmaals de vrijheyt hadden om haar schaapen te laaten slagten." i

Deze vragen en antwoorden alleen waren genoeg de Gouvernenr te

veroordelen. Daarom worden zij " kortheidshalve " onderdrukt.
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their wiues and wares as aforetime." Question 2u reads :
'' How then

he durst subscribe such calumnious and defamatory documents ?—A.

:

Says they did tell him the lease should be put up in four parts again,

and they should obtain liberty for to sell and supply everything freely,

and for that reason he did sign." Question 2') reads thus :
'• What con-

siderations did move him unto this sedition ?—A. : Because of the lease
"

{i.e. the wine contract). Questions 33 and 34 are similar :
" What

they did aim at with this conspiracy ?—A. : At free trading." " Where-

in he do hold the welfare of the community to consist ?—Answer as

above " (in free trading rights). Here again van der Stel has simply

suppressed anything and everything that might tell against him.

§ 3. So, too, in the case of Jacob Louw. One or two instances of

omission maybe quoted. Question 31 : "Whether he, or any of his

so-called fraternity, did ever, by petition or by word of month, present

their complaints before his Lordship the Governor or the Council ?

—

A. : Had not done so himself, but Husing did tell him he had done so

by word of mouth unto the Hon. the Lord Governor." Eeplying to

Question 3;"), " AVherein he do hold the welfare of the community to

consist," Louw remarks, " That to his mind it do lie in this, that the

leasing and slaughtering be placed again upon the old footing, and do

so continue." Further questions are : "Why he do not as a subject

accept their will and pleasure {i.e. of the Governor and Council) in

respect to the leasing and slaughtering ?—A. : For that it was an

oppression for the whole country, neither should they be able to find

market for their wines." "Why then they did not duly move the

same unto his Lordship the Governor and the Council ?—A. : For that

they did conclude to receive no justice from that quarter." To the

question, " In what way or wherein he is able to show that his Lordship

the Governor and the Council did deny any man justice or audience,"

Louw rejoins that Husing and van der Heiden have said as much.

Upon his admitting that he has had no personal experience of the kind,

lie is asked, "Wherefore then in face of his own experience he do

believe the statement of Husing," to which he answers, " That he do

believe him, observing what hath been the consequence of the leasing

and the slaughtering." " Whether then it were better for the com-

munity that Henniug Husing have the slaughtering alone, as aforetime ?

—A. : Yes, for that then they did have liberty for to have their mutton

slaughtered." The above questions and answers were sufficient in

themselves to convict the Governor. In the interests of brevity he

accordingly suppresses them.

* Deze vragen (verhoor van 1 Sept.), zijn niet genummerd.
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§ 4. Waarom geeffc dc Gouverneur lict verhoor van Pretorius niet ?

Die had toch alles teruggetrokken , en bekend, dat al de beschuldigingen

tegen hem " vnylaerdigo lasteringen " waren.i AVanneer wij liet Inter-

rogatorium van Pretorius nagaan, is dit duidelik genoeg. Hoewel hij

op vele puntcn laf terugtrekt, komen er toch nog te veel gevaarlike

zaken voor den dag. Zo antwoordt hij op de vraag : (17) " Wat reden

hem tot dezen oproer gemoveert hebben." " Om dat geen Leggertje

wijn aan de pagter kan verkopen, en dat zijn vee word verdreven, en

alzo tot armoede vervalt." Hij doet ook uitkomen, hoe de Gouverneur

slaven van kolonisten achterhoudt en gebruikt, (-iii), en de burgers

plaagt, (56, 60, 61).

Dus liever een algemene retractie dan zulke gevaarlike confessien !

Wat te gemakkeiliker kon gebeuren, daar de arme man zo bang geworden

was onder de bedreigingen van zijn stiefzoon, dat hij eenvoudig alles

zou doen om nit de benauwdheid te geraken.

§ 5. Nog een voorbeeld van de wijze waarop de Gouverneur het getui-

genis " publiseert."

De oude Refugie, Jacques de Savoye, werd ook gevangen genomen,

en moest ook voor zijn aandeel in de beweging verantwoording doen.

Zijn getuigenis wordt echter in het geheel niet gegeven, hoewel dit zeer

belangrijk is.

Vraag 21, b.v., zou voor de Heren XVI T bepaald een openbaring

geweest zijn. Hier is zij :

" Wat redenen hem tot dese oproer geraoveerd hebben ? " Antw.

:

" Omdat de Caap te niet ginck."

23 :
" Of de Gouvr. of Raad hem, verongehjkt of benadeelt hebben ?

"

2 Antw. :
" Neen."

24 :
" Of sulks ook zijne weetende aan de gemeente gedaan hebben ?

"

Antw. :
" Segt Ja."

25 :
" Waar in sulks bestaat ? " " Segt, omdat de wijnpagt aan

een singuiier persoon en niet aan vier differente ingezeeteuen is verpagt,

dat den burger het slagten verboden is, en dat de ingezeeteuen haar

wijnen niet vrij moogen leeveren, verkoopen nog inslaan."

Dan vraag 29 :
" Wat het toeleg van de samenrotting was en

waartoe zij het eindelik meenden te brengen ? " Antw. :
" Om te

maaken dat's Comps. dienaren geen land sonde moogen hebben en den

burger den vrijen handel verkrijgen."

31 :
" Of het hem kan benadeelen, dat 's Comps. dienaren Land

hebben soowel als de vrijluiden ? - Antw. :
" Segt Ja."

32 :
" Waarin den welstand van de gemeente sonde bestaan ?

"

" Segt, als Comps. dienaren geen land hadden, dat de vrije ingezee-

1 Ded., 87.
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§ 4. "We shall next take the case of Wessel Pretorius. Pretorius

hud furnished a complete retractation, and had confessed that all the

charges against the Governor were " filthy blasphemies," AVhy then

should van der Stel suppress his examination ? So soon as we go into

the Interrogatory itself the reason becomes sufficiently obvious. It is

true that upon numerous points the witness weakly recants, but, on
the other hand, there are too many dangerous matters which are brought

to light as well. Thus Question 17 reads: "What considerations did

move him to this sedition ?—A. : For that he cannot sell to the lessee

so much as one leaguer of wine, also his cattle are driven away, and so

he do find himself reduced to poverty." He also brings out how the

Governor harbours the runaway slaves of the settlers and employs them
in his service (No. 4G), besides subjecting the burghers to various other

forms of annoyance (Nos. 5(!, 611, 01). Hence the desire for a recanta-

tion couched in general terms in preference to any such dangerous

confessions, a desire which was the more easy of fulfilment as the

unfortunate Pretorius had been reduced by the threats of his stepson to

such a condition of terror that there was nothing he would not have

done in order to escape from his parlous plight.

§ 5. One more example of the manner in which the Governor
" publishes " the evidence. The aged refugee, Jac(jues de Savoye, had

also been arrested, and made to stand his trial with the others for his

share in the movement. His evidence, however, is entirely passed over,

although of no little interest. Question 21, for instance, would have

been a distinct revelation for the Lords Seventeen. " "What considera-

tions did move him to this sedition ?—A. : For that the Cape did

go to ^v^ack."

The following are also significant ; No 2?> :
" "Whether the Governor

or C^ouncil have done him injury or prejudice ?—A. : No." No. 24 :

" Whether to his knowledge they have done so to the community

either ?—A. : Says yes." No. 25 :
" Wherein the same do consist ?

—

A. : For that the wine contract hath been given to one single person

and not four different settlers, that the burgher hath been forbid to

slaughter, and that the settlers may neither freely supply and sell

their wines nor buy the same." No. 29 :
" What the intention was of

the conspiracy, and how far they did purpose ultimately for to carry

it ?—A. : To the end that the Company's servants might hold no land,

and the burgher obtain free trading." No. ^1 :
" Whether it can

injure him that the Company's servants should own land equally with

the free burghers ?—A. : Says yes." No. o2 :
" Wherein he do hold

- Om dezo vraag to verstaau, moet meu wcton, dat dc Savoye toeu geea

groudeigeuaar was. Hij zegt dit zeli, vr. 63.
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tencn als dan huar vee, koorii en vvijnen becter soudc kunnen ver

koopen."

ITiervun dus geen woord, cu geen wonder ook. De Gouverneur zou

zich de keel afgosneden hebbeu met zulk getuigenis.

§ 0. Men ziet dus, dat zeker niet hefc minst mcrkwaardlgc kcnmerk

van die stnkken onder D is—wat zij niet geven.

El- is geen woord van van der Heiden, degrootstc schebii van alien,

volgens Colvin. Hij werd dagen lang ondervraagd, en beeft 74 vragen

beantwoord.

De oorzaak is ecliter niaar al te duidelik. Van der Heiden liefc veel

te veel uitkomen in zijn verlioor van de knoeierijen en scbelmstukken

van de Gouverneur, dan dat deze zicb zelfs van een verwaterd en ver-

valst excerpt ervan kon bedienen.

Inimers van der Heiden bracbt onder meer andere gevaarlike waar-

heden, de gouverneur aangaande, uit, boe en waarin de genieente verkort

en benadeeld werd door de Gouverneur en de Raad, (vraag 17) :
" Zegt

datze belet zijn geworden bout te kappen, en AVyn voorby bet Fort te

ryden ; of dat baar wagens aangebouden wierden, zoo datze baar

waren na bun goeddunken niet konden leveren of vertieren."

Ook, boe bij en anderen, en door de Landdrost en direkt bij de

Gouverneur bun grieven badden voorgebracbt, zonder gevolg (18) ;

boe van der Stel een arme weduwe bad laten vervolgen (40) ; boe de

Gouverneur slaven van vrijburgers bad gebouden op " Vergelegen

"

(46) ; en een Compagnies dienaar z6 bad geplaagd, dat hij zelfmoord

pleegde (48).

Zo ook omtrent de belemmering van bun wijnbandel (57), de

plagerij der boeren door de Gouverneur (51)), en zijn slinkse streken

met 't uitgcven van grond aan vrijburgers. Geen wonder, dat, boewel

tot tweemaal besloten werd, van der Heiden naar Xederland te zenden,

om voor de Bewindbebbers verantwoording te doen van de klacbtcn der

burgers, van der Stel bet raadsbesluit eigenmacbtig op zij zette, en

van der Heiden acbterbield. Hij was voor de scbuldige Gouverneur

een veel te gevaarlike getuige, om voor de Heren Meesters de

verscbijnen.

Uit deze vergelijking van van der Stels " extracten " uit de Inter-

rogatoria met de oorspronkelike minuten kan de lezer nu oordelen, of

bij werkelik alles gegeven beeft, dat enige "relatie" beeft tot de

bescbuldigingen tegen hem.

De opstellervan de "Neutrale Gedagten" beeft reeds verklaard, dat

van der Stel die stukken " zeer gemutileert en ontrooft van veele Vragen,

die egter essentieel ter zake zoudeu bebben gedaan," beeft afgedrukt,
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the welfare of the community to consist >—A. : So being the Company's

servants might hold no land, the free inhabitants should the better be

able for to sell their cattle, grain, and wines." Not a word of all this

does van der Stel include in his Confessions, although the omission is

readily intelligible ; to publish evidence of the kind would have been

suicidal.

§ G. We thus observe that not the least striking feature of tlie

documents comprised under D is what they do not give. They contain,

lor instance, nothing from van der Ileiden who, according to Colvin,

is the choicest rogue of all. Yet his examination lasted for days, and

he replied to 74 questions. The reason for this silence is, however,

only too plain ; van der Heiden in the box had brought to light far

too many instances of the Governor's chicanery and roguery for even

an adulterated and falsified excerpt to be of any service. Thus amongst

other dangerous truths affecting the Governor van der Ileiden informs

us, in reply to Question 17, " How and wherein the community hath

Ijeen straitened and wrongfully served by the Governor and Council,'

that " they have been hindered in felling of timber, and carting wine

jiast the Fort ; or that their wagons was held up, so as they might

neither dispose of their goods nor enjoy them, according to their plea-

sure." Also how he and others had submitted their grievances, both

through the Landdrost and to the Governor direct, but without obtain-

ing satisfaction (No. 18) ; how van der Stel had caused a poor widow

to be prosecuted (No. 40) ; how the Governor had detained the settlei's'

slaves at Vergelegen (No. 40) ; and had so tormented a servant of the

Company that he took his own life (No. 48). He tells us also of the

interference with the wine trade (No. 57), and of the Governor's con-

tinually plaguing the farmers (No. 51)), and of his dishonesty in

connection with the issue of land to the settlers. No wondei',

in spite of its having been resolved, upon two separate occasions, to

dispatch van der Heiden to the Netherlands, there to justify before

the Seventeen the charges preferred by the burghers, that van der

Stel on his own authority set aside the resolution of Council, and

declined to allow van der Heiden to leave the Cape. The Governor,

conscious as he was of his own guilt, could never suffer so dangerous a

witness to appear before the Lords Superior.

The comparison of van der Stel's " extracts " from the Interrogatories

with the original minutes should now enable the reader to form an

opinion as to whether, in point of fact, he has omitted nothing that

bears any " relation " to the charges against him. The author of

the Impartial Considerations long ago contended that van der Stel

had published the documents " much mutilated and cut of many
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omdafc die oiidcrdrukte vragen " mogelik dc Tiranny tc vcel ontdekken

zouden." i

De feiten bewijzen, dat dit 't ^^eval is : van der Stel hceft eeuvoudig

alles weggelaten, wat zijn schuld zou kuiinen openbaren. Bijnu iederc

onderdriikte vraag en antwoord behelzcn stof, waarnit ziju wangcdrag

blijkt.

Zijn " extracten " gcven dan ook volstrekt geen denkbeeld van de

ware inhond der Interrogatoria. De inhoud heeft liij verminkt op

een even onbeschaamde wijzc als hij de \orni heeft vervalst.

§ 7. Konlckisie.

Wij liebben uu de vervolging der vrij burgers onderzocht, en gezien,

lioedanig de rechtbank was, die hen verhoorde, en welke procedure

daarbij gevolgd werd.

Uit alles is dnidelik geblekcn, dat die vervolging maar ccn doel

had : de onderdrukking der waarheid. De Gouverneur wist, dat hij

schuldig was, dat de klachten der burgers tegen hem gegrond waren.

Die klachten moesten daarom tot elken prijs onschadelik gemaakt

worden. Vandaar die rechtbank, saamgesteld uit de eene parti j in de

zaak ; vandaar die procedure, die meer leek op " inquisitie " dan op

behoorlike rechtspleging.

De onverwachte standvastigheid der burgers bracht van der Stel tot

wanboop, en maakte een verdere stap in de misdaad noodzakelik. De
Interrogatoria waren voor hem uiterst gevaarlik gebleken. Hun volle-

dige inhoud bewees ten voile, dat de klachten tegen hem gegrond

waren. Daarom moesten zij gemutileerd en vervalst worden, AYat

dus de tirannie niet had vermocht, nioest nu het bedrog bewerkstelligen.

Zo gingen van der Stel en zijn handlangers te werk, om de
" extracten " uit het verhoor der burgers zodanig, naar vorm en inhoud,

te vervalsen, dat niets van zijn eigen wanbeheer eruit zou blijken, maar

dat het iutegendeel zou voorkomen, alsof de burgers hun beschuldi-

gingen dadelik vrijwillig en geheel herroepen hadden.

Na 't lezen van deze veertien " extracten " drukt Colvin zich aldus

onomwonden uit : "Not one of these witnesses (de 14) could bring an

atom of proof in support of any of the charges in the Petition." 2

Dit was nu precies de indruk die van der Stel, met zijn zorgvuldig

geprepareerde "extracten," op zijn onschuldige lezers zocht te maken.

Dat die veertien stukken inderdaad hoogst belangrijk zijn voor een

beoordeling van de "van der Stel kwestie," zal iedereen toegeven.

' Neutrale Gedagten, 37. Oortmans, iu de reeds vermelde Lrief, laat zich in

dezelfde geest uit.

- " Romauce of S. Africa," liG.
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interrogations the which should yet have faheu out most pertinent to the

case," the reason being that the questions which he suppresses " might
well discover his tyranny too plainly." This statement is borne out

by the facts ; van der Stel has simply omitted everything that might

serve as evidence of his guilt. Almost without exception, each question

and answer that he deletes contain matter which reveals his misconduct.

So that his " excerpts " convey nob the faintest notion of the true

contents of the Interrogatories ; van der Stel has mutilated these

documents in respect of what they contain with the same shameless

effrontery with which he has falsified the Confessions in respect of what

they pur[)ort to be.

§ 7. Conclusion.

We have now investigated the proceedings against the burghers ;

we have noted the character of the Court which tried them, and the

procedure which was followed at the trial. And everything goes to

prove that the proceedings had but one end and aim, the suppression of

the truth. The Covernor was aware that he was guilty, and that the

complaints of the burghers against him were justified. At all costs,

therefore, those complaints must be rendered innocuous. Hence the

constitution of the Court, which represented exclusively the one party

to the controversy, and hence the procedure which was more reminiscent

of " inquisition " than of the lawful administration of justice. The
unexpected resolution of the colonists reduced van der Stel to despair,

and necessitated a further step in criminality. The Interrogatories had

produced revelations of the most damaging nature. In their complete

form they constituted full proof that the complaints against him were

well founded. They must therefore be mutilated and falsified. "What

tyranny had failed to compel must be procured by fraud. Thus

van der Stel and his assistants set to work to falsify, in respect both of

form and content, their " extracts " from the records of the various

trials, in such a fashion as to allow no suggestion of his misgovcrnment

to appear, but on the contrary to convey the impression that the

colonists had at once withdrawn their charges, voluntarily and un-

reservedly. Upon reading these fourteen " extracts " Culvin roundly

declares :
" Not one of these witnesses (the fourteen) could bring an

atom of proof in support of any of the charges in the Petition." This

was precisely the effect which van der Stel with his carefully prepared

extracts sought to pi'oduce upon his innocent readers. That in point

of fact those fourteen documents arc of the highest moment in enabling

one to pronounce a verdict upon " the van der Stel question," everyone
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Colvin heeft volkomen j^elijk, waimeer hij ze noemt, " the most im-

portant material in the case." Hij vergist zich alleen omtrent de aard

en strekking van het gctuigenis, dat zij ons leveren.

Die veertien getuigen, meent Colvin, "testify that the two men
(Tas en van der Heiden) were perjurers and procurers of false evidence

by force." Zij bewijzen ook, zegt hij, " that they (de onder-

tekenaren van 't Klachtschrift) did not as a matter of fact believe them

(de klachten tegen van der Stel) to be true, and that the signatures

were obtained either on false pretences or by intimidation." i

Ons onderzoek heeft bewezen, dat, indien er ondertekeningen

verkregen werden "on false pretences or by intimidation," die dan werden

verkregen, niet voor het Klachtschrift, maar voor de " Confessien "
;

en dat, indien iemaud een " perjurer and procurer of false evidence by

force" was, het niet Tas of van der Heiden was, maar Willem

Adriaan van der Stel.

In zijn vervolging der vrijburgcrs heeft van der Stel zijn waar

karakter op onmiskenbare wijze geopenbaard. Hij vverpt hier het

masker af, en vertoont zich,—ecu bandeloos tirau, een gewetenloos

leugenaar en falsaris.

E. De "Koute Deductie" en zijn Waarue

De maatregelen door van der Stel genomen, om zijn onschuld te

bewijzen, hebben wij nu genoegzaam onderzocht. Wij hebben ook het

belangrijkste stel dokumenten uit de bijlagen op zijn Deductie, de

stukken onder D, een voor een nagegaan, en hun waarde bepaald.

Met de rest van die bijlagen, hoewel er over de honderd zijn, kunuen
wij vecl korter zijn. Het is niet de moeite waard, ze hier aan een

krities onderzoek tc onderwerpen, want zij zijn even misleidend als de
" Confessien."

Dit te bewijzen zou gemakkelik zijn, indien daartoe tijd en ruimte

beschikbaar waren, en indien nog meer voorbeelden van 't geknoei van
van der Stel nodig waren om zijn handelwijze te doen begrijpen.

De opstellers van de Neutrale Gedagten en van de Contra Deductie

hebben de hele Deductie, met al de bijlagen, zorgvuldig onderzocht

en, zelfs met de zeer gebrekkige middelen die zij ter beschikking hadden,

(zij hadden geen toegang tot de papieren der Compagnie), hebben zij

die, met al haar bijlagen, wederlegd en aan de kaak gesteld.

Voor iemand, die, zoals tans het geval is, toegang heeft tot het

Archief, is het nog gemakkeliker, de algehele waardeloosheid van 's

Gouverneurs verdediging van stuk tot stuk te bewijzen. Dat is

1 Mendelssohu, "S. A. Bibl.," I, LIV.
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will admit. Colvin speaks nothing but truth when he calls them " the

most important material in the case." It is only that he has misunder-

stood the character and significance of the evidence which they furnish.

The fourteen witnesses, according to Colvin, " testify that the two

men (Tas and van dcr Heiden) were perjurers and procurers of false

evidence by force." They also prove, he maintains, " that they (the

signatories to the Memorial) did not as a matter of fact believe them

(the charges against van der Stel) to be true, and that the signatures

were obtained either on false pretences or by intimidation." Our

investigation has made it plain that if there were signatures obtained

" on false pretences or by intimidation " they were obtained, not for the

Memorial, but for the "Confessions," and that if anyone was "a
perjurer and procurer of false evidence by foi'ce" it was not Tas or

van der Heiden, but Willem Adriaan van der Stel. In his proceedings

against the settlers van der Stel has disclosed his true character in

unmistakable fashion ; he here throws off the mask, and stands revealed

—a ruthless tyrant, an unscrupulous liar and forger.

E. The " Koiitk Deductie" and its Value

We have now sufficiently investigated the measures adopted by van

der Stel in order to establish his innocence, and we have also examined

in detail, and determined the value of the most important group of

documents contained in the supplement to his Defence, those under D.

The remainder of the supplement, although comprising over one

hundred documents, need not detain us long. To undertake at this

point a critical examination of these documents would be a work of

supererogation. Did the time and space at our disposal permit, and

were we required to produce still further instances of mala fides on the

part of van der Stel in order to enable the reader to realise his character

and methods, it would be an easy matter to prove that they are no less

misleading than the Confessions.

The compilers of the Impartial Considerations and the Counter

Defence subjected the whole of the Defence, supplements included, to a

rigorous scrutiny, and in spitf of the extremely iuadeiiuate character

of their resources and materials (they had no access to the archives of

the Company) they effected the complete overthrow and exposure of the

Defence in its minutest details. To those who enjoy access to the

Archives, as is the case with the historian of to-day, it is a still easier

task to demonstrate, document by document, the entire worthlessness

of van der Stel's Apologia. Such at least has been the experience of the
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ten minste de ondervinding van schrijver dezes, die gedurende enkele

jaren veel van zijn vrije tijd bcstced heeft aau de studie van de doku-

menten. Als gevolg van zijn onderzoek verdeelL hij de stukken in de

Deductie in twee kutegoriei-n : stukken waarvan de inhoud onwaar of

verdraaid is, en stukken, die op zicbzelf niet onwaar of verdraaid zijn,

docli die de zaken in een verkeerd licht stellen. Vcrreweg de meerder-

beid valt onder de eerste katogorie.

Met uitzondering van drie of vier stukken, die van der Stel niet zelf

becft docn optrekken, is er onder de bijna tweehonderd dokutnenten

gccn enkel, dat de reine waarbeid bebelst.

En dit is geenszins vreemd. De Deductie was niet bet werk van

cen onscbuldig man, die zijn onscbuld zoekt te bewijzen, inte-

gendeel, zij is bet werk van een diep scbuldige, die zijn scbuld zoekt

te verbloemen.

Hoe meer men de zaak onderzoekt, boe sterker de overtuiging wordt,

dat van der Stel, met de samenstelling van zijn Deductie, dit twceledig

doel bad : siqjpressio verl, en svggestio falsi.

Hoe bij dit doel, met de bebandebng van de veeitien " confessien,"

nastreeft, bebben wij gezien. Van de rest geldt bet : Ah uno disce

omnes. De Deductie vertoont in alien dele de eigenscbappen van zijn

samensteller.

Het was noodzakelik te wijzcn op bet ware karakter vande Deductie,

omdat deze voor velen nog een soort evangelie is, dat niets dan waarbeid

bevat.

Colvin ziet in de Deductie een " noble document," i en zelfs " one

of tbe most convincing and transparently trutbful documents ever

penned." ^ leder die baar onderzocbt beeft, moet daarentegen erkennen

dat zij een samenflansing is van leugen en bedrog.

[NooT.—De beer Leibbrandt beeft de Deductie vertaald, en de

vervalste stukken daarin vervat zonder enige waarscbuwing voor ecbt

uitgegeven. Het zou hem geen balf uur gekost bebben, zicb door een

oppervlakkige vergelijking van de Uittreksels in de Deductie met de

oorspronkelike, onder zijn zorg berustende stukken te overtuigen van

't ware karakter van de Deductie.

Men moet aannemen, dat bij dit niet beeft gedaan. Immers,

Leibbrandt bad stellig de beste bedoeliugen, toen bij met de publicatie

begon. " I laid down," zegt bij, " as tbe one and only principle to guide

me, tbat tbe Archives alone were tbe true sources from wbicb tbe

historian should draw his facts, and that every statement contradicting

them should be rejected as worthless.

1 Mendelsbohu, " S. A. Bibl," I, LIII. - " llomauce of S. A.," 146.
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writer, who for some years has devoted a considerable proportion of his

free time to the study of the originals. As a result of his investigation

he classifies the documents comprised in the Defence under two cate-

gories ; documents the contents of which are either false or distorted
;

and documents which may be neither false nor distorted in themselves,

but which represent the facts in a false or distorted light. The former

are by far the more numerous ; with the exception of three or four

items, for which van der Stel is not himself personally responsible, there

is no single document in something under two hundred that contains

the unadulterated truth. Nor need this in any way astonish us. The

Defence was not the work of an innocent man seeking to establish his

innocence, but on the contrary, the work of one who was deeply guilty

and who sought to gloss over his guilt. The further we caiTy our in-

vestigation, the stronger becomes the conviction that van der Stel in

compiling his Defence had the twofold object in view

—

suppressio veri

and suf/gesfio falsi. Such, as we have seen, was the motive that inspired

throughout his manipulation of the fourteen confessions ; for the rest.

Ah uno disce omnes. The Defence betrays the characteristics of its

author equally in all its parts.

It was necessary to draw attention to the true character of the

Defence, as in the eyes of many it still remains a kind of Gospel,

containing only truth. To Colvin the Defence is a " noble docu-

ment," indeed "one of the most convincing and transparently truthful

documents ever penned." Yet anyone who lias once examined it

must recognise it to be, upon the contrary, a tissue of falsehood and

fraud.

[Note.—The Defence, together with the falsified documents com-

prised in it, was translated and published as genuine, without a word

of caution, by Mr. Leibbrandt. The most superficial verification of the

excerpts by comparison with the original documents then in his charge,

must have convinced him in less tiian half an hour uf the true character

of the Defence.

We must presume that the comparison was not made. Not

but what licibbrandt was animated by the l)est of motives when he

entered upon the work of publication. '' I laid down," he says, " as

the one and only principle to guide me, that the Archives alone were

the true sources from which the historian should draw his f;icts, and

that every statement contradicting them should be rejected as worthless.
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"Thus I have always worked, so that South Africa may rest assured

that what I have laid before it, . . . is the plain, unvarnished truth,

as told by the Archives." ^

Zijn beginselen zijn onberispelik. Niet echter do toepassing, anders

zou hij zeker de Deductie, die de Archiefstukken op zoveel punten

tegenspreekt, verworpen hebben " as worthless."

Hoe het ook zij, de archivaris, die zulke gemutileerde en vervalste

uittreksels uit stukken onder zijn persoonlike bewaring publiseert

zonder de minste kritiek toe te passen, en zonder enige waarschuwing,

dat geen kritiek is toegepast, geeft daardoor aan zijn werk een karakter,

dat ik liever niet nader wil definiiiren.

Dat een sameuflansing van leugen en bedrog, als de " Korte
Deductie," plechtig uitgegeven is, als deel onzer Archivalia, door 's

Lands Archivaris, en op 's lands kosten, is een schande voor Zuid-

Afrika. Dat dit ongewraakt kon gebeuren, is een beschamende kommen-
taar op de toestand van de geschiedvorsing in oiis land.

Het kon ook alleen gebeuren in een land als het onze, waar de

vaderlandse geschiedenis geheel in oneer vervallen was, dank zij de

stelselmatige verwaarlozing, die haar bij de opvoeding ten dele viel.]

1 In de " Cape Times," 10 Sept. 1909.
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Thus I have always worked, so that South Africa may rest

assured that what I have laid before it ... is the plain unvarnished

truth, as told by the Archives."

His principles are unexceptionable in themselves, but less obviously

so in their application ; otherwise the Defence of van der Stel,

which in so many particulars contradicts the records in the Archives,

must assuredly have met with rejection " as worthless." In any event

the archivist who publishes mutilated and distorted excerpts of the kind,

taken from the records under his personal charge, without the least

critical examination, and without the slightest intimation that such

examination has been omitted, at once invests his work with a character

which I prefer not to define more closely. That a tissue of falsehood

and fraud like the Defence should be solemnly published at the public

charge by the Keeper of the Public Records, as an integral part of those

Records, is a disgrace to South Africa. That such a proceeding could

pass unchallenged, is a humiliating commentary upon the state of

historical research in this country. It was possible only in a country

like our own, where study of the national history had fallen into entire

disrepute, thanks to the systematic neglect which had been its jiortion

under the educational Code.]



HOOFDSTUK V

WAREN DE KLACHTEN OEQROND ?

De lezer lieeft nu een kijk op de verdediging van de Gonverneur.

Hij heeft gezien, lioe van der Stel zoekfc, niet zozeer de klacbten tegen

hem te ontzenuwen, als de klagers tot zwijgen en herroeping te l)rengen.

Wi] moeten nu die klachten van naderbij beschouwen, om, zover

mogelik onafhankelik, een antwoord te vinden op de vraag : zijn

de klachten der burgers gegrond geweest of niet ? Dit hebben de

volgende paragrafen ten doel. Wij vragen eerst, wat waren de

eigenlike oorzaken van de klachten en van de ontevredenheid tegen

van der Stel, en trachten vervolgens na te speuren, of die klachten

oprecht waren, of er voor die ontevredenheid wel enige grond bestond.

Hierbij zal het vooral nodig zijn, zoveel mogelik onafhankelike bronnen

te gebruiken en de beweringen der partijen te toetsen aan neutrale

gegevens.

A. De Hoofdklachten

§ 1. Ware Oorzaah der Ontevredenheid.

In deze ingewikkelde kwestie is er 6en punt, waaromtrent geen

moeilikheid bestaat. Dit is het antwoord op de vraag : Wat was de

ware grond en oorzaak van de ontevredenheid der boeren tegen de

Gonverneur ?

Beide partijen, de boeren en de Gouverneur, geven hetzelfde antwoord

op deze vraag. De ontevredenheid sproot voort uit de omstandigheid,

dat de Gonverneur en de hoofdambtenaren land bezaten en met de

boeren konkurreerden op de markt voor landbouwprodukten.

De Gouverneur drukt zich zeer beslist uit over de oorzaak van de

ontevredenheid der boeren. In de brief ^ aan de XVII, waarin hij

de ontdekking van hun " komplot " verhaalt, zegt hij ;
" Men

heeft al lang gemerckt, dat de nijdigheyt van dese ingesetenen

op 's Comp. dienaren, die enige Landeryen besitten, alhoewel het getal

van dien maer in 7 of 8 personen bestaet, . . . heel groot is geweest."

Hij heeft echter uooit kunnen denken, zegt hij verder, dat " Sy

I 31 Maart, '06, Letters Desp., 284, en Ded.



CHAPTER Y

THE COMPLAINTS OF THE BURGHEES EXAMINED

The reader is now familiar with the line of defence adopted by the

Governor. He has seen that his object was not so much to disprove

the charges against him as to reduce his adversaries to silence or

compel them to withdraw.

It is now time to investigate the complaints themselves more closely,

and to attempt by independent means, as far as possible, to arrive at

a verdict upon the question. Were the complaints justified or not ?

This we shall endeavour to do in the sections which follow. We shall

first inquire what were the true causes of the complaints, and of the

feeling against van der Stel ; and then attempt to discover whether

those complaints were of a hondfide character, and whether there was

any real ground for the feeling indicated. Here it will be especially

necessary to employ independent evidence wherever available, and to

verify the statements of the contending parties by reference to data

derived from neutral sources.

A. The Main Charges

§ 1. True Gaum of the Discontent.

Complicated as our problem is, there is one point which presents no

difficulty. This is the answer to the question. What was the true

ground and occasion of the feeling against the Governor ? For both

the Governor and the farmers answer the question in identical terms

The discontent arises from the circumstance that the Governor and the

leading officials were also landowners, and competed with the farmers

in the produce market. The Governor expresses himself perfectly

definitely upon the question of the cause of the farmers' discontent.

In the dispatch to the Seventeen, in which he relates the discovery of

their conspiracy, he says :
" It hath long been observed that the jealousy

of these settlers against the Company's servants that do own any lands

(albeit the number of the same do amount to but 7 or s persons . . .)

hath been passing great." At the same time, he continues, lie could

u
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Boeren " z6 ver zouden gaan, een inuitineerend komplot tegen hem te

smeden.

Hij herhaalt in dezelfde brief zijn overtuiging, dat " hunne Xijdt

en afgunst is gesmcet tegen 's Compagnies dienaren, die enigh landb

besitten."

Natuurlik voegt hij hier niet bij, dat het nict het blote grondbezit

der ambtenaren was, dat de boeren ontevreden maakte, maar wel het

feit, dat hij en de andere ambtenaar-boeren op dat land boerden op de

grootste schaal, en dat zij verder, om hun eigen produkten kwijt te

raken, de boeren uit de markt hielden, en feitelik een eigen privaat

ambtenave-monopolie opgericht hadden, binnenhet monopolie van de

Compagnie.

De boeren bevestigen volkomen wat de Grouverneur zegt omtrent de

oorzaak van hun ontevredenheid.

Het feit alleen, dat de ambtenaren plaatsen hadden, gaf de boeren

geen reden tot klagen. Wat hen in opstand bracht, was het gevolg van

deze omstandigheid. Dat was het sluiten van hun markt door de

Gouverneur, die de alleen-verkoop van wijn, vlees en koom gegeven

had aan zijn eigen agenten. Van der Stel had, in de woorden van

Tas en van der Heiden,i "alle Negotie, welke den landbouw kan

verschaffen, bestaande uit Koorn, Wyn en Vee, den Vrijburgeren

onttrokken." Hierdoor had hij hun, " de hartader, wy menen de

gepermiteerde en vrye Negotie," afgesneden.

De vrijburgers voelden zich dus " onderdrukt," en voorzagen, dat al

hun middelen van bestaan spoedig zouden verdwenen zijn, indien de

Gouverneur onverhinderd op deze weg kon voortgaan.

De klachtbeweging begon dadelik, zodra 't geknoei van de Gouverneur

met de pachten op 't vlees en de wijn openbaar werd. De nieuwe

wijnpacht bracht de'eerste uitbarsting. Van der Stel zegt het zelf : de

wijze waaropde wijnpacht in 1705 toegekend werd, is " den oorspronck"

geweest van " alle de impertinente klachten " der burgers.2

Uit de handelwijze van de vrijburgers komt dit ook allerduidelikst

aan de dag, De eerste klachtbrief werd opgesteld en getekend

onmiddellik na de opveiling van de wijnpacht op 31 Augustus 1705.

De ontevredene en verontwaardigde burgers verlieten de verpacbtplaats,

zodra zij de nieuwe, onrechtmatige pachtkonditieen vemomen hadden,

en gingen regelrecht naar 't huis van Husing. Hier werd dadelik 't

besluit genomen, bij de Indiese Regering te klagen . . . Binnen enige

dagen was de brief opgesteld en getekend.

3

De Interrogatoria der gevangen burgers, reeds dikwels genoemd,

zijn ook biezonder leerzaam op dit punt.

Op de vraag : " Wat door dese 't samen Rotting hunne Intentie
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never have imagined tliat "these farmers" would go as far as to

organise against him a " mutinous conspiracy." In the same dispatch

he reiterates his conviction that " their jealousy and spite hath been

forged against the Company's servants that do own any land." He
naturally refrains from adding that it was not the mere ownership of

land by the officials that excited the discontent of the farming com-

munity, but the fact that he and the other amateur farmers of his

circle farmed their lands upon the most elaborate scale, and further,

in order to dispose of their produce, excluded the regular farmer from

the market, and had practically established, within the monopoly of the

Company, a private service-monopoly of tlieir own.

The Governor's statement as to the cause of the discontent is amply

confirmed by the farmers themselves. The mere fact, of course, of the

officials owning farms gave no occasion for complaint ; it was what

followed from this fact that excited the farmers to rebellion, viz. the

closing of their market by the Governor, who had granted to his own
agents a monopoly in the sale of wine, meat, and grain. In the words

of Tas and van der Heiden, van der Stel had " excluded the free

burghers from whatsoever traffick husbandry do beget, whether in

grain, wine, or cattle," thereby severing " their main artery, by the

which we do understand licensed and free trading." The colonists

felt themselves accordingly " oppressed and downtrodden "
; were the

Governor allowed so to continue without let or hindrance, they foresaw

the speedy disappearance of their whole means of subsistence.

It was immediately after the discovery of the Governor's tactics in

connection with the meat and wine concessions that the hostile movement

began. The new wine contract was the occasion of the first outbreak ;

as van der Stel himself informs us, the manner in which the wine

contract of 1705 was disposed of " hath been the first-beginning of all

their impertinent complaints." His statement is borne out in the

most unmistakable fashion by the conduct of the colonists themselves.

The first petition was drafted and signed immediately after the roup of

the wine concession on the 31st August, 1705. Upon realising the

inequitable character of the terms of the new contract, the burghers

trooped from the place of auction in disgust and indignation, and made

their way straight to Husiug's house. There they at once adopted a

resolution to make representations to the Indian Government, and

within a few days their memorial was drafted and signed.

Particularly instructive upon this point are the Interrogatories of the

imprisoned burghers with which we are already familiar. To the

question, " What intention they did have in this conspiracy, and unto

1 Contra Ded., 128. ^ Ded., 39. => Zie bovon, Hoofdstuk III, bl. 206.
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is geweest, en waarop hot ijnde zijn doel liad, " antwoordt Tas, " datse

met malkanderen tegemoet siende, dafc d' iiigezetene alhier tot armoede

stonden te vervallen, sij te samen nijt liefde tot welstand vande gemeente

geteekent hebben." (vraag 29.) i

(Vr. 33.) " Waarin hem geinterrogeerde dunkt, dat het gemeene beste

ofte de Ingeseetenen deses Lands benadeelt, ofte hunne voorregten

verkort zijn ? " Antw :
" dat hem dunkt bier in te bestaan, dat de

grootste Comps. dienaren het meeste land en de grootste wijngaarden

hebben, en dat sulx tot verval van armoede, en groot nadeel van d'

ingezeetenen is."

(Vr. 41.) Wat de oorsaak was en waarin datse tegemoet zagen, omme
tot armoede te sullen moeten vervallen . . . ?

"

Antw. :
" Om datse sagen, dat 's Comps. dienaren land hadden en

daar door hunne armoede te gemoed waren ziende."

Het is niet alleen de " kwaadstoker," Tas, die dit zegt. Al de

andere gevangenen, zonder uitzondering, geven hetzelfde antwoord op

die vragen.

Zo zegt Jacques de Savoye, in antwoord op de vraag :
" Wat

redenen hem tot dese oproer gemoveerd hebben ? " " Omdat de Caap

te niet ginck."

Gevraagd, of de Gouverneur of de Raad de gemeente verongelijkt

hebben, zegt hij :
" Ja." Om voorbeelden hiervan gevraagd, zegt hij ;

" Omdat de wijnpagt aan een singulier persoon en niet aan vier

differente ingezeetenen is verpagt, dat den burger het slagten verboden

is, en dat de ingezeetenen haar wijnen niet vrij moogen leeveren,

verkoopen nog inslaan."

Op de vraag, wat het doel van de samenrotting was, geeft hij

hetzelfde antwoord als Tas :
" Om te maaken, dat 's Comps. dienaren

geen land soude moogen hebben, en den burger den vrijen handel

verkrijgen." Gevraagd, of het hem kan benadelen, dat de Comps.

dienaren land hebben,^ zegt hij :
" Ja." " Waarin de welstand van de

gemeente zou bestaan ? " Antw. :
" Als Comps. dienaren geen land

hadden, dat de vrije ingezeetenen als dan haar vee, koorn en wijnen

Deeter soude kunnen verkoopen."

Pierre Rousseau, die anders een vrij zwak figuur slaat, is toch niet

te intimideren op dit punt. Hij heeft getekend, zegt hij, " om de

Vrijheit te hebben van haar wijnen en waren als voorheens te moogen

verkoopen" ; en weer : men had hem verteld, dat de pacht weer in vier

delen zou verdeeld worden, en dat zij " de vrijheit (zouden) krijgen om
alles vrij te moogen verkoopen en leeveren "

; daarom heeft hij getekend.

Op de verdere vragen antwoordt hij, dat de reden van het " oproer
"

was " de pagt," en het doel, " den vrijen handel " te verkrijgen.
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what end they did aim ? " Tas replies, " That they, foreseeing one with

another how that the settlers in this place was like to be reduced unto

poverty, did sign together from love unto the welfare of the community "

(No. 2'J). " Wherein do seem to him that the community or the

inhabitants of this country do suffer prejudice, or straitening in their

privileges ?—A. : It do seem to witness to lie in this, that the highest

servants of tiie Company do possess the most land and the largest

vineyards, the which do tend unto ruination and poverty, and to the

great prejudice of the inhabitants " (No. 83). " What was and wherein

did lie the cause that they did look to be reduced to poverty . . . ?

—

A. : For that they saw the Company's servants owning land, and for

that cause were looking to become impoverished " (No. -il).

It is not merely Tas, " the sower of discord," who gives evidence to

this effect. All the other prisoners, without exception, answer the

same questions in the same way. 80 to the question, " What considera-

tions did move him to this sedition ? " Jacques de Savoye replies, " For

that the Cape did go to wrack." To the question whether the

Governor or the Council have done wrong to the community, he

answers Yes, and on being required to give instances he replies, " For

that the wine contract hath been given to one single person and not

four different settlers, that the burgher hath been forbid to slaughter,

and that the settlers may neither freely supply and sell their wines,

nor buy the same." To the question as to what was the intention of the

conspiracy, he returns the same reply as Tas : "To the end that the

Company's servants might hold no land, and the burgher obtain free

trading." On being asked " whether it can injure him that the

Company's servants should own land," he answers Yes. And again,

" Wherein he do hold the welfare of the community to consist ?—A. :

So being the Company's servants might hold no land, the free in-

habitants should the better be able for to sell their cattle, grain, and

wines."

Pierre Rousseau, although in other respects he cuts a sufficiently

feeble figure, is still not to be intimidated upon this point. He

declares that he signed " for to have freedom in order to the selling of

their wines and wares as aforetime "
; and again, " they did tell him

the lease should be put up iu four parts again, and they should obtain

liberty for to sell and supply everything freely, and for that reason he

did sign." The other questions elicit from him that the cause of the

" sedition " was " the lease," and its object to obtain " free trading."

' Grim. Proces Stukkon, 1706. Zo ook de verdere citaten in doze paragraaf.

'^ Zoala hierboveu reeds is gezegd, bezat hij toen geeu land rneer.
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Wessel Pretorius geef t, als reden voor zijn aandeel in het " oproer,"

dat hij " geen Leggertje Wyn aan de pagter kan verkopen, en dat zijn Vee

word verdreven, en (hij) alzo tot arnioe vervalt." De gemeente, zegt hij

verder, is benadeeld geworden, dooidat " de Gouverneur en andere 's

Compagnies Dienaren, mede Land hebben en bezitten."

Gevraagd, wat het doel van het komplot was, antwoordt Pieter

Meyer :
" Datse met haar wijnen en andere waren vrij sonde mogen

handelen."

Op de vraag :
" Waarin den welstand van de gemeente sonde

bestaan," zegt hij :
" Datse als vooren, haar wijnen, brandewijnen en

verdere waren aan de scheepen en een ijgehjk vrij mogten verkoopeu."

Op dezelfde vraag zegt Steven Vermey :
" dat men vrij met de

wijnen mogt handelen en wandelen," en Jacob Louw : dat het, in zijn

oordeel hierin bestond, dat " het pagten en slagten weeder op d'oude

voet haar voortgangh mogt hebben." Daniel Zevenhoven zegt het nog

duideliker :
" dat de algemeene handel, vry en vrank, zijn voortgang

mogt hebben."

Het is niet uodig meer voorbeelden te geven. Als men bedenkt,

hoe zelden het voorkomt, dat twee getuigen, over een en hetzelfde

voorval, gelijkluidende verklaringen afleggen, zal men diep getroffen

zijn door de eenstemmigheid, de bijua woordelike overeensteraming

op dit punt ouder de gevangen burgers, die onderling zo verschilden

in omstandiglieden, beroep, enz.

Het Klachtschrift handelt dan ook bijna uitsluitend over 't onwettig

grondbezit der ambtenaren, de grote boerderijen, diedezen (en vooral

de Gouverneur) er op na houden, en de gevolgen hiervan,—de sluiting

van de markt voor de boeren.i Er kan derhalve niet de geringste twijfel

bestaan omtrent de oorzaak van de ontevredenheid onder de burgers.

Zonder uitzouderiug verklaarden alien, zelfs in 't aangezicht van bun

vervolgers, dat zij een vrije markt wilden, waarin geen onrechtmatige

konkurrentie van ambtenaren zou toegelaten zijn. Die vrije markt had

de Gouverneur hun onttrokken, door een eigen privaat monopolie in 't

leven te roepen,—zodat " alle Negotie (bandel) welke de landbouw kan

verschaffen" nu in zijn handen was, en de boeren derhalve al hun

middelen van bestaan, " hun hartader," afgesneden zagen. Geen

redelik wezen, dunkt mij, zal willen betwijfelen, dat de ware oorzaak van

de ontevredenheid onder de boeren inderdaad was, wat de beide partijen

beweren, dat het was.

Edoch, wat voor de beide partijen, in 1705, gemeengoed was, wordt

door 's Gouverneurs moderne bewonderaars volstrekt ontkend. Zij zien

in de beweging tegen van der Stel geen protest tegen 't grondbezit der

ambtenaren, maar " a spiteful conspiracy to get rid of an unpopular
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Wessel Pretorius gives as the occasion for his taking part in the

sedition that " he cannot sell to the lessee so much as a leaguer of wine,

also his cattle are driven away, and so he do find himself reduced to

poverty." He further declares that the community has suffered

prejudice " in that the Governor and other servants of the Company
do likewise own and possess land." Pieter Meyer is asked for the

object of the conspiracy and replies, " That they should have leave for

to traffic freely with their wines and other commodities." He is asked

"wherein they do hold the welfare of the community to consist," and
replies again :

" That as aforetime they should have leave freely for to

sell their wines, brandies, and further commodities to the ships and to

all the world." Steven Vermey answers the question thus :
" That

they should enjoy free trade and traffic with their wines "
; and Jacob

Louw :
" That to his mind it do lie in this, that the leasing and

slaughtering be placed again upon the old footing, and do so continue."

Daniel Zevenhoven puts it still more plainly :
" That the public trading

be suffered to have free course, without let or hindrance."

It is unnecessary to multiply our examples. When we consider how
rarely it happens that two witnesses give the surne account of one and

the same incident, we cannot but be struck by the unanimity upon this

particular point, the almost verbal agreement which obtains amongst

the prisoners, in spice of material differences in respect of calling,

circumstances, and the like.

So too the Memorial treats almost exclusively of the illegal owner-

ship of land by the officials, of the extensive farming operations in

which they (and more particularly the Governor) are engaged, and of

the consequent closing of the market against the farmers.

No shadow of doubt can therefore exist as to the occasion of the

colonists' discontent. They declare it, one and all, to their persecutors'

very faces. They wished an open market, with all unfair competition

on the part of officials barred. This open market the Governor had
taken from them. He had called into existence a private monopoly
of his own, with the result that "whatsoever traffick husbandry do
beget " was now in his own iiands, whilst the settlers saw their entire

means of subsistence cut off, their " main artery " severed.

It seems to me that no reasonable being would wish to contend that

the true cause of the feeling amongst the farmers was not in actuality

what both parties assert it to have been. Yet what was common
ground in 170.'3 is flatly denied by the Governor's latter-day admirers.

They see in the movement against van der Stcl no protest against the

ownership of land by the officials, but " a spiteful conspiracy to get rid

' Vgl. do ontleding in Hoofdstuk III, bl. 20G.
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Governor," en " a wicked conspiracy, bolstered up by charges which

were, one and all of them, entirely and absolutely false." i

Gelukkig is er eeu overvloed van getuigenis, gebeel onafhankelik

van de beweringeu der beide partijen. Dit getuigenis kan de waarheid

of onwaarlieid van liun beweringen volkomen bewijzen.

Aan deze onafhankelike bronnen willen wij de beweringen der

partijen toetsen, om op deze wijze te kunnen beslissen, of de ware

grond der ontevredenheid inderdaad was, wat de Gouverneur en de

burgers voorgaven.

§ 2. 's Oouverneurs Boerdmj.

De vrijburgers beweren, (Parr. 1-6, 15, 16, 19-21, 29-33 van 't

Klachtschrift), dat de Gouverneur en zijn vrienden op z6 grote schaal

boeren, dat de eigenlike boeren, op de zeer beperkte markt, geen afzet

hebben voor hun produkten.

Was dit nu wel het geval ? Hadden van der Stel en zijn vrienden

werkelik zoveel grond, dat zij de hele markt kondeu voorzien ?

De vraag kan gemakkelik opgelost worden, hoewel het misschien

nooit mogelik zal zijn, precies te weten te komen, hoeveel de landerijen

der ambtenaren jaarliks opbrachten. De Erfbriefboeken op het Kantoor

van de Landmeter-Generaal te Kaapstad bewijzen genoegzaam, dat de

beweringen van de vrijburgers volkomen korrekt waren. De familie van

der Stel en de zeven of acht hoofdambtenaren bezaten tezamen zoveel

bebouwde grond, dat zij gemakkelik de Kaapse markt van alles konden

voorzien, zonder dat er lets van de vrijburgers behoefde gekocht te

worden.

Immers, de Gouverneur zelf had, sinds 1700, te Vergelegen 400

morgen^ uitgezocht land in de vruchtbaarste streek der Kolonie.

Spoedig had hij door bedrog deze plaats uitgebreid tot 613 morgen.3

Dan had hij nog in Hottentots Holland drie oude posten van de Com-

pagnie in bezit, een waarvan, de Vishoek, voorzien was van een behoorlik

uitgeruste visplaats, die moest dienen, om zijn honderden van werkvolk

van vis te voorzien.*

Over de bergen, in het tegenwoordige distrikt Caledon, had hij nog

18 veeposten, waarop zijn reusachtige kudden vee weidden.^

Die 600 morgen te Vergelegen bestonden natuurlik uit woest land,

toen de Gouverneur de grond in bezit nam. Zoals hij zelf zegt, waren

1 V. supra, bl. 158.

2 Old Cape Freeholds, 1, 325, (Kantoor van de Landmeter-Generaal). Volgens

Kolbe was het echter veel meer dan 400 Morgen, v. bll. 84, 85.

5 Dit deed hij door eenvoudig een aangrenzend stuk grond te " geven " aan
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of an unpopular Governor," and " a wicked conspiracy bolstered up by

charges which were, one and all of them, entirely and absolutely false."

It is fortunate that there is a superabundance of evidence, quite

independent of the statements of the two parties, by which the truth

or falsehood of the statements in question can be definitely proved, and

we shall therefore proceed to verify them by reference to these inde-

pendent sources, in order by this means to determine whether the true

cause of the discontent was, in point of fact, what the Governor and

the settlers represented it to be.

§ 2. The Governor as Fanner.

The colonists allege (§§ 1-G, 15, 16, 19-21, 29-33 of the

Memorial) that the farming operations of the Governor and his friends

are conducted upon so considerable a scale that the regular farmer,

in the essentially restricted market, has no sale for his produce. Was

this really the case ? Did van der Stel and his friends, in point of

fact, own so much land that they were in a position to supply the

whole market ? The question is capable of easy solution, althougli it

may never be possible to obtain detinite figures as to what the officials'

holdings in any given year actually produced. The Land Registers in

the Surveyor-General's office in Capetown afford conclusive proof that

the allegations of the colonists were strictly true. The van der Stel

family and tlie seven or eight head officials owned as much cultivated

land between them as enabled them with ease to supply the Cape

market with everything, and dispense with any necessity of purchase

from the settlers.

Since 17UU the Governor had been in possession of 400 morgen
of first-class land at Vergelegen, in the most fertile district of the

Colony, a holding which by fraudulent means he speedily extended to

613 morgen. He also occupied in Hottentots Holland three old

Company's stations, one of which, the Vishoek, was provided with a

properly equipped fishing base, and was called upon to provide fish for

his hundreds of workpeople. Across the mountains, in the present

district of Caledon, he had 18 cattle stations, where his huge herds of

cattle were pastured.

The 600 morgen at Vergelegen were, of course, wilderness when the

Governor entered upon possession. As he tells us himself, the land

zijn knccht, Jan Hartog, on het daarna van doze te " kopen." V.O.C. Freeholds,

1, 474, en Brief van G. en R. aan XVII, 6 Junie 1709.
' Contra Ded., 251, ssq.

* Hierover beuedeu, bl. 298.
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de landerijeu "ten grootsteu dele . . . kreupelboscliii,', struyckig, en

heyagtigh." Zij moesten " met vele kosten en moeiten . . . bcquaem

gemaeckt" worden.i

Maar, wie lieeft nu die "kosten" gedragen, en die "moeiten"

beloond ? De Gouverneur zegt het niet. Wij kunnen echter het

antwoord vinden.

Om die landerijen en plantages te bewerken had van der Stel een

klein leger werkvolk, bestaande uit meer dan 60 blanke knechts, dienaren

der Compagnie, alien door de Compagnie betaald ; verder 200 slaven, zijn

eigendom, en nog ongeveer 100 slaven, eigendom van de Compagnie,

door hem in zijn particuliere dienst gebruikt.

De waarheid van deze bewering wordt door overvloedige en onlo-

chenbare bewijzen gestaafd :

's Gouverneurs eigen vertrouwde knechts, die hij jaren lang in zijn

boerderij gebruikte, geven ons de cijfers, onder ede. Albert Gerritz.

van Emmenes en Jan Jansz. van der Heyden, die beiden vier jaar op

Vergelegen werkten, geven de namen en toenamen van over de 60 Com-

pagnies dienaren, die daar met hen gelegen hebben.2 Hun getuigenis

wordt op verschillende pnnten aangevuld en op alle punten bevestigd door

beedigde verklaringen van 12 andere dienaren, die eveneens in 's

Gouverneurs dienst waren.s Verklaringen van een hunner, en van nog

twee andere knechts, door Tas verkregen tijdens de klachtschriftbe-

weging, werden door de Gouverneur, nadat Tas gevangen genomen was,

verduisterd. Die waren van dezelfde inhoud.^ Tas had bovendien nog

een lijst van die knechts gekregen van een klerk op 't Kantoor der

Compagnie, die deze uit de officiele rollen opgemaakt had.^

De verklaringen in de Contra Deductie heb ik zorgvuldig met elkaar

vergeleken, en met zodanige dokumenten op 't Archief , als hun waarheid

of onwaarheid konden bewijzen. Zover mijn onderzoek ging, heb ik geen

enkele tegenspraak of onwaarheid kunnen vinden in al die verklaringen.

Uit deze dokumenten blijkt, dat de Gouverneur over de 60 blanken,

dienaren van de Compagnie, in zijn dienst bad, waarvan 20 op de 18

veeposten over de bergen. Op die buitenposten had hij 18,800 schapen

en 1000 beesten, buiten wat hij nog op Vergelegen en elders in

Hottentots Holland had, en voorts op 't Robben Eiland,^ te Vissers

Hok, Zoutvliet, enz.

In de Vishoek had hij een visserij, waar voortdurend zes blanken,

met een aantal slaven lagen, om voor zijn werkvolk vis te vangen.

Dan waren dikwels tot 50 dienaren der Compagnie in de houtbossen

aan het houthakken voor de Gouverneur, onder bevel van 's Compagnies

Baas-houtkapper, Jan Vosloo, die zelf hieromtrent getuigenis geeft.'^

> Ded., 6. * Contra Ded., 129. ^ Ibid., 137-149.
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" was covered for the most part with undergrowth, bush, and heath,

nor mi<yht be prepared . . . without much cost and trouble." Upon

the question as to who bore the '• cost" and paid for the "trouljle," the

Governor does not enlighten us.

The answer may be found, however. In order to work his holdings

and plantations, van der Stel had a small army of workpeople, consist-

ing of over 60 white men, servants of the Company and paid entirely

by the Company, with 200 slaves, his own property, and some 100

others, the property of the Company, but employed by him in his

personal service.

The truth of this assertion is supported by abundant evidence

of quite unimpeachable character. We have figures furnished upon

oath by trusted servants of the Governor's own. Albert Gerritsz. of

Emmenes, and Jan Jansz. van der Heijden, both of whom worked at

Vergelegen for four years, give the names and surnames of over GO

servants of the Company who were there with them. Their evidence

is borne out upon every point, and at some points supplemented, by

sworn affidavits from twelve other employees likewise in the Governor's

service. Depositions by one of the above and by two other serving

men, which Tas had procured during the Memorial movement, were

suppressed by the Governor after Tas's arrest. All were identical in

content. Tas had also obtained from a clerk in the Company's office

a list of such employees, compiled from the ofiicial registers. I have

carefully compared the documents in the Counter Defence both with

each other and with such records in the Archives as might establish

their truth or falsity, and, so far as my investigation has gone, I have

been unable to discover in any of the depositions a single contradiction

or misstatement.

It appears from these documents that the Governor had in his

service over 60 white servants of the Company, 20 of them upon his 18

cattle stations across the mountains. Upon those outside stations he

had 18,000 sheep and 1000 head of cattle, besides the stock carried at

Vergelegen and elsewhere in Hottentots Holland, as well as at Robben

Island, Visser's Hok, Zoutvliet, etc. At Vishoek he had a fishery, with

a permanent staff of G white men, besides slaves, their duty being to

provide his workpeople with fish. Freqneutly also there were as many
as 50 of the Company's servants engaged upon the Governor's behalf in

felling timber in the woods, under the oversight of the Company's head

woodcutter, Jan Vosloo, who himself gives evidence in the matter.

* Vgl. Intorrog. van Tas, vraag 48, (C.P.S.)

* Zie Inteirog. van Kina, vraag 106. (C.P.S.). Ook Bo., 474.

« Contra Ded., 145, 149, Letters Kcc, 44G. ' Als boven. Contra Dod.
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Het zijn geen vijanden van de Gouverneur, die hier getuigen.

Integendeel, onder de deposanten zijn er mannen als Jan Yosloo

en de Sergeant Vierabend, die vertrouwelingen van van der Stel

waren en hoog in zijn gunst stonden. De lezer zal zicli herinneren,

hoe Tas verwacht, dat Vierabend Landdrost te Stellenbosch zal

worden.i

Wij hebben dus in de beedigde verklaringen van die 16 mannen

getuigenis, dat geen krities onderzoek heeft kunnen aantasten. Dat

getuigenis moet dus ook als afdoend en beslissend bewijs aangenomen

worden.

Al hadden wij deze verklaringen niet, zou liet nog mogelik zijn, de

grote omvang van 's Gouverneurs omslag te bewijzen, uit de neutrale

gegevens van de archieven en ook uit zijn eigen bekentenissen.

Terwille van 's Gouverneurs onovertuigbare advokaten is het misschien

raadzaam, ook deze gegevens korteliks te onderzoeken. Indien de lezer

zich daarbij verveelt, verwijte hij het huu, niet mij.

Van der Stel is, in de Deductie, zeer onthutst over de verklaring in 't

Klachtschrift, dat hij 15 veeposten over de bergen heeft. Hij verklaaxt

plechtig, " als een waerachtige saeeke," dat hij voor zijn vee " nooyt

meer als aght van de voorsz. Veeposten " gebruikt heeft !
^ Wat de

hoeveelheid van zijn vee betreft, hij heeft, zegt hij, "wel enige duysent

schapen, en enige hondert runderen . . . gekregen, sender het getal

nochtans te konnen begroten." 3

Het moet voorzeker een mooie kudde vee zijn, als de eigenaar niet

eens het getal kan schatten, of " begroten." Doch van der Stel is zo

onkundig niet, als hij voorgeeft ; want hij gaat voort, dat hij wel weet

dat de getallen van zijn schapen en beesten respectievelik " wel enige

duysent, en enige hondert minder was geweest " dan door de vrijburgers

in 't Klachtschrift was opgegeven. Die cijfers, (de lezer zal 't zich

herinneren,) waren 10,000 schapen en 800 runderen. Trekken wij nu

hiervan af " enige duysent " schapen en " enige hondert " groot vee,

dan zou van der Stel omtrent 8000 schapen en 600 beesten gehad

hebben, volgens zijn eigen schatting.

Dat hij hier weer de waarheid niet spreekt, is gemakkelik uit zijn

eigen gegevens te bewijzen :

Hij koopt schapen bij de duizend : in 1703 1663 tegelijk, in 1704

1000 tegelijk,^ buiten de honderden wolschapen, die hij de boeren af-

troggelt en de andere, waarvan hij geen rekening gehouden heeft. Van

Jan Rotterdam krijgt hij 900 tegelijk.s Van Husing krijgt hij ineens

drie duizend ooien.^ Beesten koopt hij bij de 50 en bij de 30.^ Verder

^ Zie boven, Dagboek, onder 4 Julie '05. ^ Ded., 12.

^ Ibid., 8. * Ibid., 111.
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It is not from any euemies of the Governor that this evidence is

derived. On the contrary, the deponents include men like Jan Vosloo,

and Yierabend, the Sergeant, who were van der Stel's confidants, and
stood high in his favour. The reader will remember how Tas anticipates

Vierabend's appointment as Landdrost at Stellenbosch. The sworn
depositions of those 16 men constitute evidence which no critical ex-

amination has been able to shake, and which must, thei'efore, be accepted

as sufficient and final proof.

Even without these depositions it would still be possible, from the

independent data furnished by the Archives, as well as from van der Stel's

own admissions, to establish the magnitude of the Governor's interests.

In view of the insensibility to argument which characterises his

admirers, it may perhaps be advisable to subject these additional data

to a brief examination. Should the reader find the task tedious, the

blame cannot in fairness rest with me.

In his Defence, van der Stel is much hurt by the statement in the

Memorial that he owns 15 cattle stations across the mountains. He
solemnly declares, " as veritable fact," that " there was never more than

eight of the aforesaid cattle stations " used by him for his cattle. As
for their numbers, he admits " he hath gotten doubtless some thousands

of sheep and some hundreds of cattle, yet without that he can put a

number to them." It must of course be a handsome drove that the

owner cannot count or " put a number to." At the same time van der

Stel is not so ignorant as he professes, for he continues that he is certain

the number of his sheep and his cattle respectively " was of a surety

some thousands and some hundreds less " than that given in the

Memorial. These figures, as the reader will recollect, were 1 0,000 sheep

and 800 cattle. If we subtract " some thousands " of sheep and " some

hundreds " of cattle, van der Stel may well have had, according to his own
estimate, 8000 sheep and 600 cattle. It is easy to prove, however, from

data of his own, that again he is not speaking the truth. He buys sheep

by the thousand : in 1703, 1663 at once ; in 1704, 1000 at once, apart

from the hundreds of w^oolled sheep out of which he cozens the farmers,

and the others of which he has kept no count. On one occasion he obtains

900 from Jan Rotterdam, and upon another occasion 3000 ewes from

Husing. Cattle he buys by fifties and thirties. Moreover he is

' Zie verklaring van Rotterdam, Contra Ded.,—en Bo., 479. De stukken op

't Archief bevestigen dit volkomen.
" Minuut Justiteele Attostatie Boek, 1708, eigenhandige verklaring van Kalden.

(Vgl. Dagboek, onder 15 Jan. '06, vgg.)

' Volgens zijn oigen getuigenisin de Ded.
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ruilt hij, tijdig en ontijdig, van cle Hottentofcten groot en klein vce in,

op een wijze, die van roof niet heel goed te onderscheiden is.i

De aanteelt van zulke getiillen schapen moet zo groot geweest zijn,

dat hij in 1706 veel meer vee moet gehad hebben, dan hij wil doen

geloven. De 18,000 schapen en de 1000 beesten, door zijn knechts

opgegeven als de ware getallen, passen veel beter bij deze cijfers.

Wat van der Stels koornboerderij aangaat, Jan Vosloo, zijn opzie-

ner, vcrklaart, dat er 't eerste jaar op Vergelegen gezaaid werd 32 mud
koorn,2—wat dus ongeveer 300 mud kan opgebracht hebben.3 Later, toen

er meer land schoongemaakt was, heeft " zyn bouwknecht," Jan Roman,
" jaar op jaar nooit minder dan hondert mudden zo garst, rogge als

tarwe in den grond gebracht, en in 't laatste jaar zynes aanwezens over

d' elfhondert mudden aan tarwe alleen ingeoogst," zonder erbij te re-

kenen, " wat hy van de bouwerye over den berg ten dien tyde kwam in

te sleepen." *

De koornopbrengst van al de boeren in 't land was volgens de op-

gaaf van 1705-1706, 4331 mud.^ De Grouverneur alleen wint 1100

mud !6

Wat zijn wijngaarden betreft, erkent van der Stel, dat hij " omtrent

tweemael hondert duysent stocken " had laten planten.'^ De vrijbur-

gers beweerden, dat hij 400,000 stokken had. Beide partijen hebben

echter het ware cijfer onderschat.

Volgens de opmetingen van 's Compagnies landmeter, Slotsboo, (van

der Stels vertrouwde factotum), waren er te Vergelegen 61 morgen 379

quadraat roeden met wijnstokken beplant.^

De traditionele methode bij 't aanleggen van wijngaarden, nog tot

omtrent 25 jaar geleden algemeen gevolgd, was de stokken drie voet

van elkaar (in 't vierkant) te planten. Dit gaf een gemiddeld getal

van 10,000 stokken op een morgen.

Volgens deze basis zouden er dus op 61^ morgen, niet 200,000

stokken gestaan hebben, zoals van der Stel wil, maar wel 615,000

stokken.

De Gouverneur beweerde later, dat in zijn wijngaard " weltien stok-

ken ten hondert minder," dan in die van Tas en Husing stonden.9 Hij

zou dus de stokken verder van elkaar geplant hebben dan de gewone

boeren. Dat kan heel goed 't geval geweest zijn, daar van der Stel,

evenals zijn vader, een goed begrip van de'wijnbouwhad,io en misschien

door zijn proefnemingen had geleerd, dat, wanneer de stokken verder

van elkaar geplant werden, zij veel betere resultaten leverden.

Nemen wij nu aan, dat er in de wijngaarden te Vergelegen " tien

1 Contra Ded., 136, 138, 166, 169-70. Zie beneden Hoofdstuk V, B. Par. 3,

bU. 336-340.
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continually engaged in barter with the Hottentots, obtaining both sheep

and cattle from them in a manner that is difficult to distinguish from
robbery. The increase from such numbers of sheep was bound to be so

considerable that in 1706 he must have had far more than he would have

us believe. The 1S,000 sheep and 1000 cattle given as the true figures

by his own servants agree infinitely better with our data.

As for his production of grain, Jan Vosloo, his overseer, asserts that

the first year at Vergelegen 32 muids of grain were sown, which may
have returned some 300 muids. Later, when more ground had been

cleared, Jan Roman, his farm-servant, " did year by year counnit to the

soil never under the hundred muids, as well barley and rye as wheat,

and his last season there did harvest of wheat alone over 1100 muids,"

these figures not including " what at the same time he did gather in

from his plantations across the mountains." The books of the Company,

in which were entered the returns of every farmer at the Cape, show
that for the year 1705-G their gross yield of wheat amounted to 4331

muids ; the Governor alone reaps 1100 muids !

On the question of his vineyard, van der Stel admits that he had

planted "some twice 100,000 stocks." The settlers averred that he

had 400,000. Both parties, however, seem to have under-estimated the

true figure. According to the measurements of the Company's surveyor,

Slotsboo, van der Stel's faithful factotum, there was at Vergelegen an

area of Gl morgen 379 sq. roods planted with vines. The traditional

method of laying out a vineyard, the method generally followed until

some five and twenty years ago, was to plant the stocks at right angles

3 feet apart, giving an average of 10,000 stocks to the morgen. Upon
this basis we should have, for 61^ morgen, not 200,000 stocks, as van

der Stel gives out, but something like 615,000. The Governor subse-

quently averred that in his vineyard there were " some ten stocks to

the hundred less" than in those of Tas and Husing, that is to say, he

planted his stocks further apart than did the ordinary farmer. This

may well have been the case, as van der Stel, like his father, had a

sound grasp of viticulture, and may have learnt by experiment that

when the stocks are planted further apart they yield mucli bettor

results. If, then, we suppose that in the vineyards at Vergelegen there

2 Contra Ded., 149.

» Theal, Historische Dokumenten. 1, 32. De officiele berekening, volgens

de Commissaris van Rheede.
* Bo., 475. * Letters Desp., 281.

" Zie verder, hierover, Letters Desp., 357-359. ' Ded., 8.

« Brief van G. en R. aan XVII, 28 Maart 1710.

^ Bo. drukt van dor Stels brief, 668.

10 Dit is bekend. Vgl, Valentijn, 45.
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stokken ten honderd" minder stonden dan in de wijngaarden der

boeren, die gemiddeld 10,000 stokken per morgen telden, dan zou 't

getal stokken op de Gl^ morgen, in plaats van 615,000, toch nog

553,500 geweest zijn. Dit is dan ook ongetwijfeld nader aan het ware

cijfer, dan de opgaaf van de Gouverneur, of zelfs die van de burgers.i

Yoor ons doel is het echter niet nodig, precies vast te stellen, hoe-

veel wijnstokken van der St el bezat. Wat vast staat, is, dat hij 61^

morgen wijngaard had. Wij willen dus weten, wat de opbrengst van

61^ morgen wijngaard zou zijn. De opbrengst van een morgen wijn-

stokken hangt af, niet zozeer van 't getal stokken erop geplant, als van

de wijze, waarop die stokken geplant zijn. Een wijngaard, waarin de

stokken drie voet bij drie staan, zal minder opbrengen, dan een andere,

waarin de stokken vier, of zelfs vijf voet van elkaar geplant zijn.

2

Op 't einde van de XYIIe Eeuw was de officiele berekening aan de

Kaap, dat 6en morgen wijngaard gemiddeld van 12 tot 16 legger wijn

opleverde. De Commissaris, Hendrik Adriaan van Eheede, drukt het

aldus uit :
" wij kunnen aenwijsen, dat van Een morgen Land wijn

geevende, sullen afkomen, goede en quaede Jaeren door malkander,

12 leggers ook wel 16." 3

De opbrengst van 61^ morgen zou dus zijn van 700 tot over de 900

legger.

In onze tijd wordt eehter aangenomen, dat, waar de stokken drie

voet in 't vierkant staan, de gemiddelde opbrengst van een morgen op

10 legger wijn moet geschat worden.

Deze berekening zou dan vor 61^ morgen een jaarlikse opbrengst

van 615 legger wijn geven.

De Gouverneur kon derhalve in alle geval verwachten, dat, zodra de

wijngaarden te Vergelegen volwassen waren, zij hem jaarliks minstens

600 legger wijn zouden opleveren.

Het spreekt vanzelf, dat een boerderij op deze reusachtige schaal

honderden handen nodig had. Van der Stel erkent dan ook, zonder

blikken of blozen, dat hij " meer als twee hondert Slaven " * in eigen-

dom had, die hij te Vergelegen gebruikte. Wat de beschuldiging betreft,

dat hij nog honderd slaven en 60 blanke knechts, dienaren van de Com-

pagnie, in zijn particiiHere dienst had, hier weer erkent hij wel het feit,

en ontkent alleen de graad van zijn schuld : Hij had maar 20 slaven

van de Compagnie in zijn dienst,^ en maar 28 's compagnies dienaren,

zegt hij,6 Volgens zijn eigen cijfers, zou hij dus "maar" 250 koppen

op Vergelegen gehad hebben, niet 350, zoals de burgers beweerden. In

ieder geval was dat een flink huishouden !

1 Tas en van der Heiden berekenen later, dat er 8000 stokken per morgen

waren. (Coutra^Ded., 140.) Dat zou geven, voor 61J morgen, 492,000 stokken.
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were " ten stocks less to the hundred " tlian in the farmers' vineyards,

which carried on the average 10,000 stocks per morgan, the total number
of stocks for 61^ morgen would be, not 615,000, but 553,r)00, a figure

un(|uestionably nearer the truth than van der Stel's return or even that

of the settlers.

It is, however, unnecessary for our purposes to determine the precise

number of vine-stocks owned by van der Stel. We know for certain

that he had Gl^ morgen of vineyard. "We must, therefore, ascertain

what 61^ morgen of vineyard ought to yield. Now, the yield of a

morgen of vines depends not so much upon the number of stocks it

carries, as upon the way the stocks are planted. A vineyard planted

three feet by three will yield less than another where the stocks are

four or even five feet apart. At the end of the 17th century the official

Cape calculation gave the average return per morgen as from 12 to 16

leaguers of wine. According to the Commissioner, Hendrik Adriaan

van Rheede, " it may be shown that one morgen of wine-producing land

will yield, good years and bad taken together, 12 leaguers, it may be

even 16." The yield from 61^ morgen would therefore work out at

from 700 to over 900 leaguers. At the present day, however, it is

assumed that where the stocks are planted three feet by three, the

average yield per morgen cannot be put higher than at 10 leaguers.

This calculation would give for 61^ morgen an annual yield of 015

leaguers. In any event, therefore, the Governor might anticipate that

when his vines at Yergelegen were fuUgrown, they should bring him in

annually not less than 600 leaguers of wine.

It is obvious that farming operations upon this gigantic scale

required hundreds of hands. Indeed van der Stel admits without

compunction that he had working at Yergelegen over two hundred
slaves of his own. As for the allegation that he employed in his own
service a hundred slaves besides, as well as sixty white labourers, all

servants of the Company, here again he admits the facts and merely

disputes the degree of his guilt. He employed in his own service, as

he tells us, only 20 Company's slaves and 2H Company's servants.

Thus by his own reckoning he had at Yergelegen " a mere " 250 souls,

as against the ?>50 alleged by the settlers. In either case a handsome
establishment

!

- Dit is tegenwoordig de algemene beschouwing onder de wijnbocren.
^ Theal, Hist. Dokumeiiten, 1, 31. V. ook, Ibid., 18.

'' Ded., 9. Hoe waren die slavon verkregen ? Volgeus de burgers, meestal van
de Compagnio gestolen, door ze in de boeken als " gestorven " af te schrijven.

(Contra Ded., 153.)

' Ded., 10. « Ibid., 9.
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Om op te sommen : De Gouverneur beweerfc, dat hij 400 morgen

bezat ; de Erfbriefboeken bewijzen, dat hij tenminste 613 morgen in

eigendoin had. Hij beweert, dat hij 200,000 wijnstokken geplant had ;

de ofBciele opmeting, gedaan door zijn eigen handlanger, bewijst, dat

hij minstens 500,000 stokken moet gehad hebben.

Hij erkent, over de 250 werkliedeu in zijn dienst gehad te hebben ;

de vrijburgers bewijzen, dat hij 350 had.

Van der Stel erkent, acht veeposten gehad te hebben, met omtrent

8,000 schapen en 600 runderen ; de bm'gers bewijzen, dat hij 18

veeposten had, en ongeveer 20,000 schapen en 1000 stuks groot vee.

Door elkaar gerekend, erkent de Gouverneur dus zelf ongeveer de helft

van alles, dat de burgers omtrent zijn bezittingen hadden beweerd.

Een vergelijking van de oorspronkelike cijfers, door de burgers in 't

Klachtschrift gegeven, met de cijfers, die zij later bewijzen, toont nog,

dat de burgers, in elk opzicht de ware omvang van 's Gouverneurs

boerderij hadden onderschat, toen zij 't Klachtschrift opstelden.

Wanneer nu 't beperkte karakter van de Kaapse markt in

aanmerking genomen wordt, komen deze geweldige boerderij-onder-

nemiofen vanzelf de Gouverneur veroordelen.

§ 3. Grondlezit van de Amltenaren.

De andere leden van de Hofkliek waren ook grote boeren, hoewel

zij natuurlik bij de Gouverneur achterstonden in de omvang van hun

ondernemingen. Zij konden niet, gelijk hij wel deed, 's Compagnies

volk en materiaal vrijelik voor bun eigen profijt gebruiken.

De oud-Gouverneur, Simon van der Stel, was, na zijn zoon, de

grootste boer aan de Kaap. Hij had te Constantia een boerderij, die

alleen bij Vergelegen achterstond in uitgestrektheid en rijkdom.

Valentijn noemt het "de schoonste en grootste van alle de Kaapze

Vrylieden."! Zij was groot tussen 800 en 1000 morgen. Hierbij had

hij nog de " Zeekoeien-vallei," een stuk grond, dat, volgens de Erfbrief,

omtrent 9000 morgen moet hebben beslagen.2

Voor zijn grote kudden vee had Simon van der Stel in bezit

genomen de Steenbergen en aangrenzende streken, een stuk laud, dat

(zoals zijn verdediger, Valentijn, zegt), "wel 3 dagreizen groot" was.3

De oud-Gouverneur had dus in zijn particulier bezit al het land ten

oosten van Constantia en de Zeekoeienvallei, want niemand mocht in de

1 Valentijn, 45. Insgelijks Kolbe. Volgens de Erfbrief was het 891 morgen
380 roeden, (O.C.F. 1, 141) De tijdgenoten zijn echter alien van gevoelen, dat het

veel groter was.

* Volgens de Erfbrief, besloeg het de (Grote) Zeekoeienvallei, met alle landen
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To sum np, the Grovernor asserts that he owned 400 raorgen ; the

Land Registers prove tliat he owned at least G13. lie asserts that he
had planted 200,000 vine-stocks ; the official measurements of his

own henchman prove that he must have had 500,000 at the least.

He admits having had over 250 workpeople in his service; the

burghers prove that he had 350. He admits having had 8 cattle

stations, with some 8000 sheep and 000 cattle ; the burghers prove
that he had 18 cattle stations, with some 20,000 sheep and 1000 cattle.

Taking everything together, we find that the Governor himself

confesses to practically the half of all that the colonists had alleged as

to his possessions. A comparison of the original figures given in the

Memorial with those subsequently established, shows that the colonists,

in drafting their Memorial, had under-estimated in every department the

true extent of the Governor's agricultural interests. When we consider

the restricted character of the market at the Cape, the vast scale of his

farming operations is sufficient of itself to condemn van der Stel.

§ 3. The Officials as Landowners.

The other members of the official circle were also great farmers,

although in the magnitude of their undertakings they naturally yielded

pride of place to the Governor. They had not the Governor's

opportunities of employing at will and for their individual profit the

Company's materials and men.

The Ex-Governor, Simon van der Stel, was, next to his son, the

most considerable farmer at the Cape. At Constantia he had an estate

which in area and productiveness stood second to Vergelegen alone.

Valentijn speaks of it as " the fairest and goodliest owned of any Cape

free burgher." It was between 800 and 1000 morgen in extent. In

addition he owned the "Zeekoeien-vallei," a tract of land whicli,

according to the title-deed, must have comprised some 9000 morgen.

To pasture his great droves of cattle, Simon van der Stel had tiiken

possession of the Steenbergen and the parts adjoining, a tract of

country which his champion Valentijn tells us measured " near a three

days' journey." Thus all the country east of Constantia and the

Zeekoeien-vallei represented the individual holding of the Ex-Governor.

No one who did not wish to be banished the colony ever ventured with

" als haar eon uure gaans in do lengte sullen komen uyt te strekken " van zekero

paal, die als middelpunt van dezo cirkcl diendo. Geen afmetingen hoegenanmd

worden gcgoven, eonvoudig een cirkel als kaart. Ilekcnt men do afntand afgelegd

in een uur gaans op 4 mijlen, dan zou doze cirkol, met ecu straal van 4 mijl,

ongeveor 9,000 morgen beslaan. (O.C.P., 1, 282.)

^ Bl. 11. Ook Kolbe, 05.
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buurt van zijn land komen met vee, op gevaar van verbannen te

worden !
i Hij was feitelik de enige, die gebruik maakte van het

schiereiland, van Constantia af oostwaards tot aan de Kaappunt

!

Frans van der Stcl stond bij zijn vader en zijn broer achter, doch ook

hij was goed voorzien. De nominale grootte van zijn landerijen aan

de Parelvallei, in Hottentots Holland, tezamen met zijn veepost aan

Eiebeeks Kasteel, was 240 morgen.2 Met zijn broer echter had hij

feitelik het gehele Hottentots Holland in beslag genomen, want geen

vrij burger mocht in de nabijheid van de plaatsen der van der Stels

komen met zijn vee, of dat werd verjaagd, en de herders deerlik

mishandeld, op order van de Heren van Hottentots Holland.3 Dit

distrikt werd beschouwd als het vruchtbaarste aan de Kaap, en het

puikste deel hiervan hadden de van der Stels in bezit.

Wat de ambtenaren betreft, het is bijna onmogelik erachter te

komen, hoeveel grond zij bezaten, daar zij zeer bedektelik te werk gingen

om de bevelen van de Compagnie, in zake grondbezit, te ontduiken.

De volgende cijfers, genomen uit de Erfbriefboeken, si aan alleen

op oorspronkelike uitgiften van grond aan ambtenaren, zonder in

aanmerking te nemen, wat zij door andere middelen bemachtigd hadden.

De Secunde, Samuel Elsevier, had 110 morgen,* de Kapitein Olof

Berg 297 morgen, de Fiskaal, Johan Blesius, 120 morgen, de predikant

Petrus Kalden nomiuaal 100 morgen doch in werkelikheid veel meer
;

de Oppermeester, Willem ten Damme, de Keldermeester, Jacobus de

Wet ende Landdrost, Johannes Starrenburg , elk ten minste 60 morgen.

De vrouw van ten Damme had ook nog een paar plaatsen.^ Dit waren de

voornaamste ambtenaar-boeren.

De mindere ambtenaren waren echter ook van grond voorzien ; de

grootte van hun stukken land liep van een of meer erven aan de Kaap

tot tien of meer morgen. De bezittingen van Brommert, van Rheede,

Slotsboo, van Putten en enkele anderen beliepen tezamen ver over de

100 morgen.6

Deze cijfers bewijzen dus, dat de familie van der Stel met de acht

^ Zie de verklaringen van de Botha's, Contra Dad. Dat was ook 't lot van

Visser en Hendriks, (Klachtschrift, Par. 21) Vgl. verder voor een dergelijk geval,

Crim. en Civiel, 1701-1708, 15 Maart 1708, waar H. Rodenburg van Frans van der

Stel vergoeding krijgt, omdat deze hem "van zeker post aan Riebeeke Kasteel"

verjaagd had. De vervolging van de Vissers, vader en zoon, door Simon van der

Stel, en de verbanning van de zoon naar Mauritius, (Res. Pol. Raad, 3 Julie 1693),

hoewel vroeger door mij anders verklaard, (Zie mijn Evohctie van die Trekboer 9),

lijkt mij tans een dergelijk geval.

« O.C.P., 1, 284; 0. Stellenbosch F., 1, 189, 495. Dan had hij nog door

bedrog een andere plaats, Wijnberg, in handen gekregen (Contra Ded., 198). Zie

ook, Crimineel en Civiel, 1701-1708, de zaak over een veepost aan 't Riebeeks

Kasteel (15 Maart 1708).
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his stock anywhere near Simon's rnarclies, so that the latter had in

actuality appropriated to his sole exclusive use the whole of the

peninsula, from Constantia eastwards to Cape Point,

Frans van der Stel, although less richly portioned than his

father and his brother, was likewise master of a comfortable holding.

The nominal extent of his possessions at " Parelvallei " in Hottentots

Holland, together with his cattle station at Riebeek's Kasteel, was

240 morgen. In point of fact, however, he and his brother had

occupied practically the whole of Hottentots Holland between them, for

none of the settlers could venture with their cattle anywhere near the

holdings of the van der Stels, without being chased away and having

their herdsmen brutally assaulted by order of the " Lords of Hottentots

Holland." This district was regarded as the most fertile at the Cape ;

the best of it was in the hands of the van der Stels.

As for the officials, it borders upon the impossible to ascertain the

extent of their holdings ; so carefully did they cover their tracks in

order to evade the Company's regulations as to the ownership of land.

The following figures, taken from the Land Registers, have reference

only to the original issues of land to officials, and take no account of

what they had secured by other means. The Secunde, Samuel Elsevier,

owned 110 morgen; the Captain, Olof Berg, 297 morgen ; the Fiscal,

Johan Blesius, 120 morgen ; the Parson, Petrus Kalden, nominally 100

morgen but in reality much more ; the Chief Surgeon, Willem ten

Damme, the Cellarmaster, Jacobus de Wet, and the Landdrost,

Johannes Starrenburg, at least 60 morgen each. Ten Damrae's wife

was also the owner of several farms. These were the chief farmers

amongst the officials. The lesser officials, however, had also their

share, the size of their lots running from one or more erven at the Cape

to ten or more morgen. The holdings of Brommert, van Rheede,

Slotsboo, van Putten, and one or two others amounted in all to well over

100 morgen.

These figures show that the van der Stel family with the eight or

' Zie do verklaringen van de Botha's, Contra Ded., 170, 186; En Kolbo

84, 85.

* O.C.P., 1, 117, 288, O.S.F., 1, 141. De t hiorgenoemde Erfbriefbooken

leveren verder dc bewijzen voor wat er omtrent de grond der andere ambtenaren

gezegd wordt.
'^ Dank zij haar zeer eigenaardige relaties met do Gouverneur, word Leon dc

Schout, (haar bijnaam aan de Kaap) door hem zeer rijkelik met grond begiftigd.

Vgl. de brief van Oortmans aan de XVII, boven vcrmcld. Zij wordt daarin

bedoeld. Haar man had ook nog do Boschheuvel (Viilentijn, 11).

" Ik hob niet de moeite gedaan de bezittingen van al de kleinere ambtenarea

na te gaan.
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of negen hoofdambtenaren ruim 12,000 morgeo in bezit hadden,

zonder de Steenbergen, " drie dagreizen groot," of de 18 veeposten van

de Gouverneur er bij te rekenen.i

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de grootte van ecn stuk

grond, als plaats aan een vrijburger gegeven, gewoonlik 60 morgen was,

dat niet alle boeren zoveel hadden, en dat bovendien vele burgers geen

land hadden, dan geven de bovenaangehaalde cijfers deze uitslag :

De van der Stels en de hoofdambtenaren bezaten tezamen zoveel

grond als ongeveer 200 gewone vrijlandbouwers. Onder de 554 vrij-

burgers, die er in 1705 aan de Kaap waren,2 znllen misschien niet

meer dan 400 boeren met plaatsen geweest zijn. Hieruit volgt dus,

dat de Hofkliek even veel grond in bezit had als de helft van al de

boeren in de Kolonie !

En dan laten wij nog geheel buiten rekening de weivelden van de

twee G-ouverneuren, die al het land tussen Constantia en de

tegenwoordige Simonstad, met omtrent de helft van het tegenwoordige

Distrikt Caledon, besloegen !

§ 4. Boerderijen van de Amhtenaren.

Zover het dus van grondbezifc afhing, was het zeer wel mogelik

voor de Gouverneur en zijn vriendeu de gehele markt in eigen handen

te houden. Zij bezaten genoeg grond ora de Compagnie uit hun eigen

produkten van alles te voorzien.

Het is natuurlik de vraag, of zij dit wel deden. Hebben die

ambtenaren wel de grond in hun bezit bewerkt, en zo ja, op welke

schaal ? Hoeveel brachten die ambtenaarsplaatsen in werkelikheid wel

op ?

Dat zuUen wij, ongelukkig, nooit weten ; daarvoor hebben de

ambtenaren gezorgd. Zij hebben hun knoeierijen te goed bedekt. In

de erfbrieven van de plaatsen, aan ambtenaren uitgegeven, komen de

gewone kondities omtrent de verplichting van de eigenaar tegenover de

Compagnie voor. De gewone dienstbaarheid is, dat de eigenaar de

tienden van alle granen moet opbrengen aan de Compagnie. Dit

nu hebben de ambtenaren nooit gedaan, evenmin als de drie van der

Stels. Daarom is het ook niet uit te maken, hoeveel er door de

ambtenaren jaarliks gewonnen werd.

De cijfers met betrekking tot Vergelegen stellen ons in staat te

beoordelen, wat de Gouverneur persoonlik kon leveren.

Zijn vader kon met hem wedijveren, niet alleen in de uitgestrektheid

van zijn gronden, maar ook in de hoeveelheden van produkten, die

Constantia jaarliks opbracht.
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nine head oflScials owned between them a good 12,00<) morgen, without

includino; the Steenbergen, which measured " a three days' journey," or

the 18 cattle stations of the Governor. When we consider that the

normal size of the plot of ground granted to a colonist as his farm was

60 morgen, that not every farmer owned that amount, and that in point

of fact many colonists owned no land at all, the figures quoted above

yield this conclusion : the van der Stels and the head officials held as

much land between them as 200 ordinary free farmers. The free

burghers at the Cape in 1705 numbered 554, of whom perhaps not

more than 400 were farmers owning land. Thus the Governor and his

coterie possessed as much land as the half of the whole farming

population of the Colony. Moreover, we are leaving entirely out of

account the pasture grounds of the two Governors, covering all the

country between Constantia and the present Simonstown, with some-

thing like the half of the present district of Caledon.

§ 4. The Officials as Fanners.

So far, then, as the extent of their holdings was concerned, it was

perfectly feasible for the Governor and his friends to keep the entire

market in their own hands. They held land enough to be in a position

to supply from their own produce everything that the Company

required. Of course the question still remains whether they actually

did so. Did the officials actually work their holdings, and if so upon

what scale ? What did their farms actually produce ?

This, unfortunately, the officials themselves have taken care that we

shall never know. They have covered their tracks too skilfully. The

title-deeds of the farms issued to officials contain the usual conditions

defining the owner's obligations towards the Company. The customary

servitude is a tithe of all grain. This the officials never paid, any

more than did the van der Stels, so that we have no means of knowing

what their holdings year by year brought them in.

The figures with regard to Vergelegen enable us to determine what

the Governor was able personally to supply.

His father vied with him not only in the wide extent of his

domains, but also in the amount and variety of the products which

formed the annual yield of his estate at Constantia. llis world-

' Ik moet nogmaals met nadruk orop wijzen, dat doze cijfers geenszins do

omvang van 't grondbozit dor ambtonaron aanduiden, maar alloon van hot godeelte,

dat zij dirokt, door do oorspronkelike erfbrievon, hieldeu. Hooveel zij door koop
of geknoei nog bovondion iu handeu gekrogen hadden, is niet vast te stoUon.

* Monsterrollen, 1705.
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Zijn wereldberoemde wijngaarden telden over de 100,000 stokken.i

Hoe gToot zijn kudden vee moeten geweest zijn, blijkfc uit de

onafzienbare uitgestrektheid van zijn weivelden. Nadere gegevens heb

ik echter niet kunnen vinden. De oud-Gouverneur hecft zijn voorzorgs-

maatregelen genomen : zijn produkten werden voor hem door

anderen verkocht. Zo had bij b.v. een kontrakt met een Chinees,^ cm al

zijn vruchten en groenten zowel als zijn wijn voor hem te verkopen, voor

een vaste kommissie. Ook anderen, zoals Johannes PhijflFer en van

Helsdingen, werden op die wijze gebruikt.3

Te oordelen naar de grote hoeveelheden vis, die Simon voor zijn slaven

nodig had,* moet hij honderden gehad hebben. Dat hij ook gretig

iedere gelegenheid waarnam, om zijn produkten kwijt te raken, weten

wij.5 Zijn weelderig aangelegd buitenverblijf, hei pronkstuk van de

Kaap, kostte zeer veel aan onderhoud, en er werd gezegd, dat hij zijn

onkosten niet met de opbrengst van de produkten kon dekken.^

Omtrent de ambtenaren en hun boerderijen is het bijna onmo-
geUk, direkt getuigenis te vinden. Indirekt getuigenis aangaande

de omvang van hun landbouwondernemingen is niettemin te vinden,

als men 't geduld en de tijd heeft om te zoeken.

Zo geeft b.v. de " Generale en Cassa Reecquening " van Stellen-

bosch een goed denkbeeld van de omslag van diegenen onder de ambtena-

ren, die hun plaatsen in dat distrikt hadden. De molen voor

Stellenbosch en omstreken werd te Stellenbosch door de Heemraden

bestuurd. Er werd van alle maalgeldeu en de hoeveelheden gemalen

graan boek gehouden.

Uit deze rekeningen nu kunnen wij zien, hoeveel de ambtenaren,

die plaatsen in de buurt hadden, jaarliks laten malen. Zo laat de

Secunde, Elsevier, voor zijn " heerlijke plaats," ^ Elsenburg, te Stellen-

bosch in 1705 malen 161 mudden graan.s Waar had hij dit graan

vandaan ? Indien hij het zelf gewonnen had, (een veronderstelling, die

redelik schijnt), dan zien wij hier geenszins, hoeveel graan hij dat jaar

gewonnen heeft, maar alleen, hoeveel van zijn gewonnen graan hij

voor zijn werkvolk en huisgezin nodig heeft. Immers hij kon voor geen

ander doel graan laten malen. "Want noch de Compagnie noch de vi'ij-

bakkers kochten meel ; men kon aan hen alleen graan leveren. Hoeveel

graan Elsevier dus boven deze 161 mudden in 1705 gewonnen heeft,

weten wij niet. Wat uit zijn maalgeld blijkt, is, dat hij voor zijn

huishouding en werkvolk dat jaar 161 mud graan nodig had.

Eekent men nu twee mud graan als de hoeveelheid door een slaaf

1 Kolbe, 65, Valentiju, 46.

* Contra Ded., 190. Origineel op 't Archief.

^ Blijkt uit de zaak tussen hem en de Chinees, ibid.
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famous vineyards carried over 100,000 vines. The interminable

extent of his pasture grounds is an indication of the size of his

flocks and herds. Closer details, however, I have been unable to

discover. The Ex-Governor had taken his precautions ; his produce was

sold for him by others. Thus he had a contract with a Chinaman, for

example, to dispose of all his fruit and vegetables, as well as his wine,

upon fixed commission. Others were employed in similar fashion,

such as Johannes PhijlTer and van Helsdingen. To judge by the

huge quantities of fish required by Simon for his establishment, he

must have possessed hundreds of slaves. We know that he eagerly

availed himself of every opportunity of disposinir of his produce. His

magnificently laid-out country-seat, the pride and glory of the Cape,

cost him a very large sum to maintain, and it was believed that the

income from his produce was insufficient to cover his outlay.

Direct evidence as to the officials and their farms is almost impos-

sible to discover. There is, however, indirect evidence as to the extent

of their agricultural operations, if we have the time and patience to

search for it. For example, the Stellenbosch "General and Cash

Account " gives us a good idea of the interests of those officials whose

farms were situated in that district. At Stellenbosch, the mill for

Stellenbosch and neighbourhood was managed by the Heemraden, who

kept an account of all moneys received and of each quantity of grain

milled. From these accounts we can ascertain how much grain the

officials owning adjacent farms send each year to be ground. The

Secunde, Elsevier, mills at Stellenbosch, in 1705, 161 muids of grain

for his " lordly place," Elsenburg. Where did this grain come from ?

If it was of his own reaping, a supposition that appears not unreason-

able, then the amount in question by no means represents his total

yield for the year, but merely the proportion required for his family

and workpeople. As a matter of fact there was no other purpose to

mill his grain for. Neitlier the Company nor the free bakers ever

purchased flour ; they took delivery of grain only. Thus wo cannot

tell what quantity of grain Elsevier harvested in 1705 over and above

these 161 muids ; what docs appear, however, from his mill account is

that he required that year for his household and labourers 161 muids

of corn. If we take two muids as the quantity consumed by a slave in

* De Chinees moest maandeliks 52 halfamen vis leveren voor do slavon van do

oud-Gouverneur, met de helft van do rest van zijn vangsten.

' Uit andere Justitiele stukken.

« Valontijn, 47.

' Zo noemt Valontijn zijn plaats, bl. 74.

' StoUcnboscb, Geucralo on Cassa Rekening, 1706.
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per jaar verbruikt,! (een bcrekening, die zeker zeer ruim is, daar de

slaven meestal met rijst gevoed werden),^ dan zou Elsevier op Elsenburg

zowat 80 man, blanke knecUts en slaven, kunnen gehad hebben.

Dat zou een boerderij veronderstellen, die zeker onder de grootste

aan de Kaap meet gerekend worden.

Elsevier scheen zelf te gevoelen, dat zijn bedrijf te groot werd, om
er koorn voor te laten malen te Stellenbosch. Het malen kostte veel

geld, en was bovendien lastig. Hij volgde dus eenvondig het goede

voorbeeld van zijn G-ebieder, de Gouverneur, en had spoedig te

Elsenburg een eigen watermolen opgericht. Daarmee niet tevreden

voegde hij er " een smits en wagenmakers winkel" bij—alles natuurlik,

zoals de Fiskaal Independent aan de XVII schreef, " tot nadeel van

den burger en Ambagtsman." 3

De boerderij te Elsenburg bracht zelfs na het ontslag en de terug-

roeping van Elsevier, nog fSOOO per jaar op,* voor die tijd een zeer

grote som.

Uit dezelfde rekening van Stellenbosch blijkt, dat de Predikant,

Petrus Kalden, die te Zandvliet een grote plaats had, te Stellenbosch liet

malen, in 1705 : 88 mudden graan, in 1706 (in de tijd van slechts vier

maanden) : 65 mudden. Ook zijn bedrijf moet dus zeer groot geweest

zijn, om zoveel meel nodig te hebben. Dat zijn graanlanderijen zeer

uitgestrekt en prachtig waren, weten wij. Zijn plaats verkocht hij, in

1708, voor f20,500,5 een vorstelik bedrag, waarvoor hij zich een prachtig

landgoed in zijn vaderland kon kopen.

Ter vergelijking kan hierbij gevoegd worden, dat Vergelegen zelf,

toen dit verkocht werd, slechts f24,400 opbracht.6

Johannes Starrenburg, de andere ambtenaar, die zijn plaats in het

distrikt had, liet in 1706 te Stellenbosch 52 mud graan malen.^ Hij

had dus ook een grote boerderij.

Uit dezelfde rekening blijkt, dat Frans van der Stel te Stellenbosch liet

malen, in 1705 : 77 mudden graan, en in 1706 (gedurende 9 maanden) : 50

mudden. Hoeveel hij bij zijn broer en buurman, de Gouverneur, op

Vergelegen, waar deze een eigen molen had, liet malen, zullen wij nooit

weten.

Dat Frans van der Stel dus op grote schaal boerde, staat vast.

Indien wij de Gouverneur mogen geloven, heeft hij in 1705, een jaar,

waarm de oogst zeer slecht was, nog bij de twee honderd mud koorn

verkocht aan de bakker Meyboom, en aan de Compagnie.8 jjij leverde

ook datzelfde jaar 150 mud garst aan de Compagnie.^ Wij weten

1 Over de verschillende berekeningen aangaande de jaarlikse konsumptie van

koorn per hoofd, vgl. SchmoUer, Volkswirtschaft, 11, 589, 131.

2 Vgl. Letters Desp. 220, en passim.
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a year (a very generous allowance, seeing that the slaves were largely

fed upon rice), then Elsevier may be taken to have employed at Elsen-

burg something like 80 men, both slaves and white overseers. This

would presume an agricultural interest certainly amongst the most

considerable at the Cape. Elsevier himself appears to have realised

that his establishment was too large to have corn milled for it at

Stellenbosch. The practice was both expensive and inconvenient. He
therefore followed the good example of his master the Governor, and

speedily erected at Elsenburg a watermill of his own. Not content

with this, he added " a smith's and wagon-maker's shop," all of which,

as the Fiscal Independent wrote to the Seventeen, was " to the prejudice

of the burgher and craftsman." Even after the dismissal and recall

of Elsevier, his farm at Elsenburg continued to bring in an annual

return of 3000 gulden, a very large sum for that time.

We learn from the same source that the Parson, Petrus Kalden, who

owned a large farm at Zandvliet, had milled at Stellenbosch, in 1705,

88 muids of grain, and in 1706, in only four months' time, 65 muids.

He too must have had a very large establishment, in order to require so

much meal. We know that he practised the cultivation of cereals upon

an extensive and elaborate scale. In 1708 he sold his farm for 20,500

gulden, a princely sum, sufficient to purchase a magnificent estate in

his native country. We may add, for purposes of comparison, that

Vergelegen itself realised when sold no more than 24,400 gulden.

Johannes Starrenburg, the other official who had his farm in the

same district, sent to Stellenbosch to be milled, in 1706, 52 muids of grain,

so that he too must have had a good-sized farm. We further learn from

the same source that Frans van der Stel had milled at Stellenbosch, in

1705, 77 muids of grain, and in 1706, during a period of nine months,

50 muids. How much he had milled by his brother and neighbour at

Vergelegen, where the latter had a mill of his own, we shall never

know. It is certain that Frans van der Stel was also a farmer upon a

considerable scale. In 1705, in which year the harvest was a failure,

he was still in a position, if we may believe his brother, to sell some 200

muids of wheat to the Company and to the baker ^Meyboom between

them. He also supplied the Company in the same year with 150 mnids

3 Brief van de Fiskaal Independent Blesius aan de XVII, April 1707 (den

Haag, Koloniaal Archief, 4035).

* Valentijn, 34, 47.

' Ibid., 47.

« Brief van G. en R. aan XVII, 30 Maart 1710.

' Hij kon nog al 't koorn voor zijn persooulik gcbrnik vrij laten malen. (Ros.,

Heemraden van Stellenbosch en Drakenstein, 4 Oct. 1706.)

» Letters Rec, 425. ' Verhoor van Kina, (C.P.S., 1706).
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das van bij de 400 mud graaii, door hem gewonnen in een buitengewoon

slecht jaar.

Indien men cijfers kon vinden omtrent de boerderij van Berg, die

driemaal zoveel land had als Elsevier, zou ook wel bevonden worden, dat

zijn boerderij driemaal zo groot was. Over de " schoone plaats " van

Blesius, " alwaar men mede overvloed van allerley schoone vrugten, als

mede van koorn, boekweit, en wyn, heeft," i en zijn andere posten, en

over de boerderijen der andere ambtenaren, zijn er geen cijfers te

vinden.

Toch bewijzen de bovenvermelde fragmentariese gegevens reeds

genoegzaam, dat de ambtenaren hun landerijen niet braak lieten liggen.

Niemand zal willen twijfelen, dat bij 't leveren van graan de boeren in

de ambtenaren geducbte konkurrenten hadden.

Om nu tot de wijnbouw te komen : wij weten, nit de opgaafroUen

voor 't jaar 1705, dat al de vrijburgers tezamen nog geen 2,000,000

wijnstokken hadden.2

W. A. van der Stel had zoals wij hebben gezien, te Vergelegen over

de 500,000 stokken. Hij mocht derhalve verwachten, evenveel wijn te

kunnen persen op zijn ene plaats, als een-vierde van al de wijnboeren

der ganse kolonie tezamen !

Simon van der Stel had 100,000 stokken op zijn plaats Constantia.

Vader en zoon zouden dus, met hun beiden, bijna een-derde van de

hoeveelheid wijn kunnen leveren, die door de ganse schare van wijn-

boeren kon opgebracht worden !
3

Het is waarlik niet de moeite waard, met deze gegevens omtrent de

wijngaarden van de twee van der Stels alleen, nog na te gaan, hoeveel de

rest van de Hofkliek wel bezat. Men mag rekenen, dat zij tezamen

niet veel minder dan de twee van der Stels hadden. Dit vermoeden is

ten minste gerechtvaardigd door de cijfers, die de Gouverneur zelf

aanbiedt in zijn Deductie. En, hoewel wij voor geen ogenblik aannemen,

dat hij de ware cijfers geeft, wat hemzelf betreft, is het niettemin van

belang na te gaan, wat hij met deze cijfers onwillekeurig aan de dag

brengt omtrent het aandeel van de ambtenaren in de wijnhandel.

In de Deductie wordt een plechtige verklaring gegeven van Phijffer,*

de beruchte wijnpachter, omtrent de wijnen, die hij van het begin van

zijn pachtperiode gekocht heeft. Buiten de pachter mocht niemand

een enkele fles wijn kopen, op de zwaarste boeten en straffen. Hij geeft

een lijst van de personen, van wie hij tussen 1 September 1705 en 21

Maart 1706 wijn gekocht heeft, met de hoeveelheden door ieder

geleverd.

1 Zo Valentijn, 36. - Vgl. Letters Desp., 255.

' Wat moet men hierna denken van 's Gouverneurs bewering, dat hij gedurende
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of barley. Thus iu an exceptionally poor season the quantit,y of grain

which we can actually trace as his, amounted to close upon 400

muids.

Could we discover details as to the establishment of Berg, who

owned three times as much land as Elsevier, we should doubtless find

that his farming activities observed a like proportion. Nor are any

figures discoverable as to the farms of the other officials, including the

various stations of Blesius and his " fair demesne, where also is abun-

dance of beautiful fruits of every kind, as also of corn, buckwheat, and

wine." At the same time the fragmentary data quoted above provide

sufficient proof of themselves that the officials did not allow their lands

to lie fallow. No one will care to doubt that as regards the supply of

grain the farmers found the competition of the officials a formidable

quantity.

To pass now to the wine industry, we know from the returns for the

year 1705 that the whole burgher community between them did not

own more than 2,000,000 stocks. We have seen that at Vergelegen

W. A. van der Stel owned over 500,000. Leaguer for leaguer, therefore,

he might with his single farm expect to produce one to four as against

the combined wine growers of the whole colony. Simon van der Stel,

on his farm Constantia, had 100,000, so that father and son between

them could produce one to three.

In view of the above data as to the vineyards of the two van der

Stels alone, any detailed inquiry into the holdings of the other members
of the court coterie would really be superfluous. We may assume that

amongst them they owned not much less than the two van der Stels.

At all events our presumption is borne out by the figures furnished by
the Governor himself in his Defence. And although we should not for

a moment imagine that he gives the true figures as regards himself, it

is none the less interesting to consider what those figures unwittingly

reveal as to the share taken by the officials in the wine traffic.

In the Defence (p. 106) there appears a solemn declaration by
Phijffer, the notorious wine contractor, as to the wines he has bought

since the commencement of his lease. Apart from the contractor no
one might purchase so much as a single bottle of wine without exposing

himself to the most severe pains and penalties. Phijffer accordingly

supplies a list of the individuals from whom he has purchased wine

between the 1st September 1705, and the 24th March 1706, together

with the quantities supplied by each. It appears from this list that the

zijn regering niet meer dan 20 leggers wijn voor eigen rekening verkochfc heeft ?

Zou hij, vraagt Tas geestig, do rest zelf uitgedronken hebbeu ? Zie ook Letters

Desp., 363. * Ded., 1G6.
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Uit dcze lijst blijkt, dat de pachter in die tijd 218 legger wijn

gekocht heeffc, van 32 aparte leveranciers ; van die 32 zijn tien leden

van de Hofkliek, en zij hebben 72 ledgers van de 218 geleverd. De

Gouverneur bewijst dus zelf, dat een-derde van al de wijn, die er in zes

maanden aan de Pachter geleverd werd, van ambtenaren .en de Hof-

kliek afkomstig was.

Een ander bewijs van de omvang der boerderij-ondernemingen van

de ambtenaren wordt ook nog door de Gouverneur verstrekt.i Uit de

lijsten door hem gegeven, bUjkt, dat er, in 1703, 50 blanke knechts (sol-

daten in dienst der Cie.) uitgeleend waren als boereknechts. Van die

50 waren 22 bij ambtenaren in dienst, de rest diende onder de boeren.

In 1704 hadden ambtenaren in hun dienst 24 uit 45, die uitgeleend

waren ; in 1705, 33 uit 50. De acht of negen ambtenaren hadden dus

even veel knechts als de rest van de burgers tezamen.

§ 5. BeperMheid van de markt voor wijn^ Tcoorn en vlees.

Hoe treffend deze cijfers omtrent de grote boerderijen der amb-

tenaren op zichzelf genomen ook zijn, wij kunnen hun ware betekenis

eerst dan begrijpen, wanneer wij weten, hoe groot het afzetgebied

was voor wijn, koorn en vlees.

De Kaap bood voor alle landbouwprodukten een uiterst beperkte

markt aan.

Wat de wijn betreft, van der Stel en zijn Raad schrijven, in 1705,

aan de XVII,^ dat, met de ontwikkeling van de wijubouw, het te vrezen

is, dat de jaarlikse opbrengst van wijn de navraag overtreft. Gevolgelik

blijven de boeren met hun wijn zitten. En, als de vaten dan voor de

nieuwe oogst geledigd moeten worden, (en de boeren dus gedwongen

zijn, hun wijn op de een of ander wijze van de hand te doen), verkopen

zij die aan het publiek tegen lager prijzen dan de Pachters. Dat heette

smokkelen,' daar men alleen aan de Compagnie en de Pachters wijn

mocht verkopen. 't Smokkelen werd zwaar gestraft.

De Kaapse regering stelde derbalve voor de boeren toe te laten

brandewijn en azijn te maken, om ze op die wijze uit de nood te redden.3

Dit wilden ecliter de Bewindhebbers niet toestaan, hoe dikwels ook

verlof gevraagd werd.*

Aan uitvoer van de Kaapse wijnen viel niet te denken. In de

eerste plaats zou dat het voordelige monopolie van de Compagnie in

de Europese wijnen misschien kunnen benadelen. Maar er was een nog

sterker reden : de Kaapse wijnen waren veel te slecht ! Batavia wou

volstrekt geen Kaapse wijn hebben,^ Ceylon ook niet.^ Er kwam zelfs

1 Ded., 106. ' Letters Desp., 254.
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contractor during the period in question has purchased 218 leaguers of

wine from 32 distinct purveyors. Of these 32, ten are members of the

official circle, and their proportion of the quantity supplied amounts to

72 leaguers out of 218. Thus the Governor himself proves that one-

third of the wine supplied to the contractor within a period of six

months was supplied by officials.

Yet another indication of the extensive farming operations carried

on by the officials is furnished by the Defence, The lists which van der

Stel there supplies show that in the year 1703 fifty white men (soldiers

in the Company's service) were loaned out as farm servants. Of these

50, 22 were hired by officials, the farmers securing the remainder. In
1704 the officials secured 21^ out of 45, and in 1705, 33 out of 50.

Thus the nine or ten officials employed practically as many white men
as the whole of the burgher community put together.

§ 5. Restricted Character of the market in wine, corn, and meat.

The above statistics as to the considerable farming interests of the

officials are sufficiently striking in themselves, but not until we know
what sale there was at the Cape for agricultural produce generally, do
we realize their full significance. Now, the Cape market, whether for

wine or grain or meat, was restricted to a degree. As regards wine,

van der Stel and his Council, in the year 1705, write to the Seventeen

that with the growth of the wine industry there is a danger of the

annual yield proving in excess of the demand, and the farmers being

left with their wine upon their hands. As the vats must be emptied for

the new vintage, the farmers must dispose of their wines somehow, and
accordingly they sell them to the public at a lower price than the

contractors. This was termed " smuggling," as wine might only be

sold to the Company or to the contractors ; there were heavy penalties

for smuggling. The Cape Government therefore proposed to allow the

farmers to make brandy and vinegar, in order to help them out of their

difficulty. The Directors, however, refused their permission, in spite of

repeated appeals. There could be no idea of exporting Cape wines. In

the first place the profitable monopoly enjoyed by the Company in

European wines might possibly have suffered. There was, however, a

second and more cogent reason ; the Cape wines were much too bad 1

Batavia and Ceylon both definitely refused to touch Cape wine. Orders

^ Ibid. * Letters Desp., 279, 319, Letters Rec,, 414.

» Letters Rec., 167. " Letters Rec., 262,
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bevel uit Indie,i geeu Kaapse wijn aan voorbijgaande schepen ten

gebruike op de uitreis te leveren !

De enige afzet voor wijn was dus de plaatselike vraag. Hoe groot was

nu die plaatselike navraag naar wijn ? De Gouverneur geeft ons weer de

cijfers. Volgens de verklaring van Phijffer, zoals wij hebben gezien, koopt

de pachter in zes maauden, (van 1 September 1705, tot 2 J- Maart 170G)

218 leggers wijn. Dit was, volgens Phijffer, de " Zwaarste tyd " van de

pacht, wanneer hij 't meeste kocht.2 Gedurende diezelfde periode zouden

er, volgens de verklaringen door van der Stel geleverd, aan 's Compasrnies

en vreemde schepen geleverd zijn 20 leggers wijn.3 Wanneer die cijfers

dus verdubbeld worden, hebben wij de hele afzet voor een jaar. De
Pachter zou dan per jaar kopen ongeveer 450 legger, en er zouden aan

schepen verkocht worden omtrent -iO legger,—tezamen dus een afzet

van 500 tot 550 legger, ruim genomen.

Nu weten wij, dat de Gouverneur 61^ morgen wijngaard had, die

spoedig minstens 600 legger wijn per jaar zouden leveren.

Hij zou dus gemakkelik de gehele afzet voor Kaapse wijn uit zijn

eigen private wijngaarden, zodra die volwassen waren, kunnen opbren-

gen !

Dan was zijn vader er nog, die reeds in 1705 gemiddeld 100 legger

moet gewonnen hebben.

Wat dus de markt, het afzetgebied voor wijn, betreft, komen wij,

op 's Gouverneurs eigen premissen, tot de gevolgtrekking, dat hij en

zijn vader alleen, zonder enige bijsfcand, binnen kort ieder anker van de

jaarliks benodigde hoeveelheid wijn zouden kunnen leveren, en dan nog

200 legger en nieer overhouden !

In dat jaar, 1705, hadden de wijnboeren 1076 legger wijn gewon-

nen.* Wat moesten zij nu doen met hun wijn, wanneer de 61^ morgen

wijngaard van de Gouverneur hun voile opbrengst zouden leveren ? De

van der Stels zouden spoedig de wijnboeren " het land uit boeuen," 5

Wat de afzet voor graan aanging, de markt was hiervoor niet veel

ruimer.

Wei kon er soms een weinig uitgevoerd worden naar Indie, zoals

in 1705-1706, toen er 1400 mud koorn naar Batavia gezonden werd ;6

maar het ging zeer moeilik, de Indiese Regering er toe te krijgen het

Kaapse koorn, zelfs in matige hoeveelheden, te nemen. Men kon

in de Oost veel goedkoper koorn invoeren uit Surat, Perzie of

Bengalen ;
"^ en er wordt dus steeds geklaagd over de hoge prijzen van

het Kaapse.8 Batavia weigert van de Kaap koorn te nemen tegen

zulke prijzen, en geeft steeds bevelen de prijzen aan de Kaap zo laag

mogelik te houden.*
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even arrived from India that no Cape wine should be supplied to passing

ships for use upon the voyage out. Thus the only sale for wine was in

the local market. The figures as to the local demand are again supplied

us by the Governor. We have seen from Phijffer's declaration that

within a period of six months, from the 1st September 1705, to the

24th March 1706, the "heaviest time" as he himself informs us, the

contractor purchases 218 leaguers. We also know from the depositions

published by van der Stel that within the same period 20 leaguers were

supplied to visiting ships belonging either to the Company or to foreign

nations. If we double the figures we have the total sale for one year.

The contractor would account for something like iOO leaguers, and

visiting ships for some -40 more, giving upon a liberal calculation a

total sale for the year of from 500 to 550 leaguers. Now we know that

the Governor had 6H morgen under vines, which would soon be

producing at least (JOO leaguers of wine a year. Once his stocks were

fullgrown, his own private vineyards could supply with ease the whole

Cape wine market. There was also his father, who as early as the year

1705 must have been producing an average of 100 leaguers. So that

as regards the sale for wine, the Governor's owm premisses lead us to the

conclusion that within a short time he and his father, without any

assistance from others, must have been in a position to supply every

anker of the annual demand, and still have 200 leaguers over, if not

more. In the year 1705 the quantity of wine produced by the wine

farmers amounted to 1076 leaguers. What was to be done with this,

once the Governor's 61i morgen of vines were in full bearing ? The

wine farmers would soon have found themselves " mopped out of the

country " by the van der Stels.

The grain market was only a degree less restricted. It is true that

upon occasion a small proportion might be exported to India, as

happened in 1705-6 when 1400 muids were sent to Batavia ; but it was

a matter of no little difficulty to prevail upon the Indian Government

to purchase the Cape grain even in modest quantities. In the East it

was possible to import grain much more cheaply from Surat, Persia, or

Bengal, and there was incessant complaint as to the high prices

charged for the Cape product. Batavia declines to accept delivery of

Cape grain at such prices, and instructions are continually being issued

to keep prices at the Cape as low as possible. As a result, there were

* Letters Rec, 264. " Vgl. zijn verklaring, Ded., IGG.

» Dod., 153-155. * Letters Desp., 255,
^ Zo drukkcn de burgers het uit, Klachtschrift, Par. 11.

" Letters Desp., 295. ' Ibid., 355.

» Letters Rec., G8, 80, 124. » Ibid., 290.

Y
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Het gebeurt dan ook, dat men aan de Kaap geen raad weet met de

hoeveelheden graan door de boeren opgebracht, zoals in 1706-1707.1

Zelfs gebeurde het 't volgende jaar, dat de regering, wegens de

overvloed van graan, moest weigeren, verder koorn en rogge te

ontvangen van de boeren. De regering was radeloos, de boer zat

opgescheept met zijn graan .2

Brandewijn te stoken van het overtollige graan had nog een

redmiddel knnnen zijn. Dat won echter de Compagnie niet toestaan.3

Geen treffender bewijs van de beperktheid van de graanmarkt is te

bedenken, dan deze klachten van de Kaapse Regering zelf.

ledere nieuwe konkurrent in die markt was een gevaar voor de

boeren. Men kan zich dus de gevoelens van de boeren voorstellen,

toen zij bemerkten, hoe de ambtenaren te werk gingen met de verkoop

van hun eigen graan aan de Compagnie. Voor de burgers waren de

prijzen steeds zo laag, dat het nauweHks de moeite waard was graan te

verbouwen. De ambtenaren zorgden echter, dat, wanneer zij hun

eigen graan leverden, zij ook betere prijzen kregen dan de burgers.

Een voorbeeld door de burgers in het Klachtschrift aangehaald * zal

dit staven.

De Gouverneur zou, volgens hen, aan de Compagnie geleverd

hebben, 33 mud koorn op naam van zijn broer Frans, tegen fl2

de mud, 33 mud op de naam van de burger Hendrik Bouman,
tegen fl5, en 33 mud op naam van de burger Jan "Wessels, tegen

fl5. Terzelfder tijd leverde een burger 90 mud aan de Compagnie,

waarvoor hij slechts f8^ per mud kreeg. Hiervan moest hij dan nog de

tienden betalen,—wat de Gouverneur (en diens vrienden) nooit deden.

Deze beschuldiging wordt door de Gouverneur, met deze " modi-

ficatie " erkend.5 Hij was het niet, zegt hij, maar zijn broer Frans 1

Hij verwijst zelfs naar een resolutie van de Raad, waaruit blijkt, dat

de getallen en de prijzen, zoals door de burgers opgegeven, korrekt

zijn. De valse namen konden wel opgegeven zijn, zegt hij ; het kan

ook waar zijn, dat een burger in dezelfde tijd slechts f8^ kreeg voor

zijn koorn ; dit tracht hij niet te ontkennen.

Voor ons doel is het natuurlik volstrekt onverschillig welke van de

twee broers het was. Wij willen alleen zien, of het waar is, dat er zulke

verschillen bestonden tussen de prijzen betaald aan leden van de Hofkliek

en aan burgers. En de Gouverneur bevestigt dit in eigen persoon.

Frans, (of Willem, het doet er niet toe) krijgt fl2 tot fl5 voor zijn

koorn en betaalt geen tienden. De arme boer krijgt terzelfder tijd f8^

voor zijn koorn, en moet nog de tienden afgeven.

1 Letters Desp., 321. - Ibid., 352, 355. = Letters Rec, 250.

Par. 20. » Ded., 157. Maar zie ook Letters Rec, 425.
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occasions at the Cape, as in the year 1706-7, when the quantity produced

by the farmers proved a direct source of embaiTassment. It even

happened in the following year that the excess of supply over demand

compelled the Government to refuse to take delivery of any further

wheat or rye. The Governnoient was at its wits' end ; the farmer was

equally helpless, not another bushel of his grain could he dispose of.

One expedient might have been to distil brandy from the superfluous

commodity, but this the Company refused to sanction. No more

striking evidence can be imagined as to the restricted character of the

grain market than the complaints of the Cape Government itself

relative to this extraordinary situation.

In such a market each new competitor meant fresh danger to the

farmer. We can therefore realise the feelings of the farming com-

munity when they observed how the officials manipulated the sale of

their own grain to the Company. The settlers invariably found the

prices so low that cereal cultivation was barely a paying concern.

When, however, it was a question of the officials selling their own grain,

they saw to it that they obtained better prices than the settlers. This

is borne out by an instance quoted by the colonists in the Memorial.

They allege that the Governor sold the Company, in the name of his

brother Frans, 33 muids of grain at 12 gulden the muid ; in the name
of Hendrik Bouman, a burgher, 33 muids at ir> gulden ; and in the

name of Jan AYessels, also a burgher, 33 muids at 15 gulden. At the same

time one of the settlers sold the Company 90 muids ; in his case the

Company's figure was Hh gulden the muid. Even this figure was still

subject to the deduction of the tithe, a formality which in the case of

the Governor (or his friends) was regularly omitted.

This impeachment the Governor admits, but with a " modification."

He says it was not he, but his brother Frans. He even produces a

resolution of Council from which it appears that the figures and
prices, as given by the settlers, are correct. He allows that a mistake

may conceivably have occurred with regard to the names. It may also

be true that at the same date one of the burghers did actually receive

only 8^ gulden for his grain ; this he does not attempt to deny. For our

purposes it is, of course, a matter of complete indifference which of the

two brothers it was. We are only concerned with the question as to

whether such differences did actually exist between the prices paid to

settlers and to members of the court circle, and this we find placed beyond
all doubt by the Governor himself. Frans or Willem Adriaan— the point

is immaterial—receives for his grain from 12 to 15 gulden, and pays no
tithe ; the unfortunate farmer receives for his grain upon the selfsame

occasion 8;^ gulden, less his tithe.
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Wanneer men nu verder in aanmerking ncemt de grote moeilikheden

aan de koornbouw verbonden, de zware arbeid, de hoge onkosten, de

lage prijzen, dan is liet waarlik geen wonder, dat de boeren zicli zeer

ongaarne met de koornbouw inlieten.i De artificiecl laag gehouden

prijs was wel z6 artificieel, dat de boer steeds drie of vier gulden per

mud meer kon krijgen van de bakker of andere particulieren dan van

de Compagnie. Dat was echter " smokkelen," en stelde de boer bloot

aan zware boeten en lijfstraffen.

Voor de ambtenaren was de positie veel gunstiger. Zij betaalden

geen tienden. Zij stelden de prijzen vast, en die konden, onder

speciale omstandigheden, verhoogd worden.

Het was de eenvoudigste zaak van de wereld onder een of ander

voorwendsel, schaarste of zoiets, een besluit te nemen de prijzen te

verhogen, en dan, terwijl dit besluit geheim gehouden werd, dadelik

het eigen koorn aan de Compagnie kwijt te raken. Dat dit dikwels

onder het bestuur van van der Stel voorkwam, is zeker. Het geval door

de burgers genoemd, is een voorbeeld.

Onder deze omstandigheden kon de koornbouw voor de ambtenaren

steeds voordelig zijn, voor de boeren,—nooit I

Wij komen nu tot de markt voor vlees.

Hier kon natuurlik geen sprake van uitvoer zijn, de afzet was

slechts plaatselik. Vlees werd door de vier geprivilegieerde slagers

verkocht aan de vrij burgers, aan de Compagnie, voor haar plaatselike

bemanning en die van haar voorbijgaande schepen, en aan enkele

vreemde schepen.

Wat de jaarlikse afzet van vlees was, kan uit wat de Gouverneur in

zijn Deductie bijbrengt, bij wijze van verklaringen van de slagers, enz.

weer opgemaakt worden.

De vier geprivilegieerde slagers geven twee verklaringen,^ waaruit

de onschuld van de Gouverneur moet blijken.

Volgens de eerste hebben zij van 1 Januarie 1706 tot 13 Maart

1706 gekocht en geslacht 2056 schapen. Dit getal zou dus voorstellen

de hoeveelheid schapevlees gedurende twee en een halve maand aan de

Kaap door de Compagnie en het publiek tezamen benodigd. Immers,

de vier slagers waren de enigen, die het recht hadden, vlees te verkopen.

En zelf mochten zij, volgens hun kontrakt, geen enkel slachtdier

bezitten ; alles moest van de vrijburgers gekocht worden.3

In de tweede verklaring zeggen de slagers, dat zij van 13 Maart

1706 tot eind Maart 1707 aan de Compagnie alleen geleverd hebben

(voor schepen, hospitaal en de bemanning) 2787 schapen.^

^ Vgl. hierover mijn Evolutie van die Trehboer.
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If we consider further the serious disabilities attaching: to the

cultivation of cereals, the hard work, the heavy expenses, and the low

prices, it is certainly not to be wondered at that the farmers should have

felt a strong disinclination to engage in this particular pursuit. The
arbitrary lowness of the price was so artificial that the farmer could

invariably obtain from the baker or other private individual three or

four gulden the muid more than from the Company. This was

"smuggling," however, and smuggling rendered the farmer liable to

imprisonment or a heavy fine. The position of the officials was much
more enviable. They paid no tithes ; they fixed the prices, and under

special circumstances prices might be raised. It was the simplest matter

in the world, under one pretext or another, such as famine or something

of the kind, to pass a resolution raising the price, and then, whilst

keeping this resolution secret, at once to off-load their own grain upon

the Company. It is certain that under van der Stel's regime this was

of frequent occurrence. The case quoted by the burghers is an instance.

Under circumstances such as these the officials might find the grow-

ing of grain consistently profitable ; it could never be so for the

farmers.

We now pass to the sale of meat. Here, of course, there was no

question of export ; the market was purely local. Meat was sold by

the four licensed slaughterers to the colonists, to the Company, for con-

sumption by the local establishment and by passing ships, also to a small

number of foreign vessels. From data furnished by the Governor in his

Defence, in the shape of slaughterers' depositions, etc., we can determine

the annual sales of meat. The four licensed butchers supply two

declarations by way of demonstrating the Governor's innocence.

According to the first, between the 1st January and the 13th March

1706, they purchased and slaughtered 205G sheep. This figure will

represent the quantity of mutton consumed at the Cape in two months

and a half by the Company and the public between them. Only the

four slaughterers had the right to sell meat, and they themselves,

according to the terms of their contract, might not " hold in possession

the least number of slaughter animals, oxen or sheep "
; everything had

to be purchased from the burghers. According to the second declaration,

between the 13th March 1706, and the end of March 1707, they

supplied to the Company alone (for ships, hospital, and garrison) 2787

-' Ded., 171.

^ Vgl. Letters Desp., 282.

* Dit is aannemelik. Wanneer men 't getal berekent naar de gegevens van

Valentijn (bl. 48), 2;ou het omtreut 3,000 ziju.
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Voor twee en een halve maand was 't getal 2056 schapen (voor

beide Compagnie en publiek) ; dus zou het getal voor 12^ maanden

moeten zijn 10,280 schapen. Over deze periode van 12^ maanden nu

heeft de Compagnie (volgens de tweede Verklaring) 2787 schapen

genomen, latende een restant van 7493 schapen, het aantal, dat in

verhouding door het publiek en vreemdelingen benodigd zou zijn.

Nu geven de slagers wel de namen van de leveranciers van die

2787 schapen, die (van 13 Maart 1706 tot eind Maart 1707) aan

de Compagnie geleverd werden, maar over de rest, de 7493, die het

publiek gedurende diezelfde 12| maanden moet hebben verorberd,

zwijgen zij als het graf. Wie heeft de slagers voorzien van die 7493

schapen ?

Indien het de vrijburgers wareii, zouden de slagers dit toch zeker

zeggen. Immers,
—

't eenig doel van hun verklaringen is, te bewijzen,

dat de burgers hun deel hebben in de leverantie van slachtvee. Het

lijkt mij ondenkbaar, dat, indien er, buiten en boven 't aangegeven

getal, nog een enkel schaap door de burgers geleverd werd, dit onver-

meld zou zijn gebleven. Waartoe anders die verklaringen ?

Derhalve is onder deze omstandigheden de gevolgtrekking geoor-

loofd, dat de overige schapen (7493) geleverd werden, niet door

vrijburgers, maar wel door de heren van het Hof.

Wij mogen niet uit 't oog verhezen, dat de Gouverneur 20,000

schapen bezit, en dat zijn vrienden eveneens grote kudden hebben.

Hij zegt, dat Husing, (toen deze nog 't vleeskontrakt had), zoveel

schapen had, dat hij geen schapen hoefde te kopen ; hij kon uit zijn

eigen troep slachten.i De Gouverneur bezit tans evenveel schapen

als Husing destijds had, (20,000). Van der Stel ontneemt Husing nu 't

kontrakt, en geeft het aan vier anderen, waarvan een zijn " makelaar in

schapen " 2 was, de anderen zijn agenten in allerhande ouderduimse

handelingen. Tussen deze feiten bestaat er direkt verband. Hun
betekenis wordt ons duidelik, wanneer wij deze twee verklaringen van

de nieuwe slagers analyseren. Het aantal schapen, geslacht over de

periode van 13 Maart '06 tot eind Maart '07, beliep ongeveer 10,280 ;

hiervan hebben de burgers geleverd 2787. De rest blijft onverantwoord.

Waarom ? Omdat de Gouverneur en zijn vrienden die geleverd hebben.

Daarom moest het kontrakt gegeven worden aan zijn agenten. Op die

wijze alleen kon hij nut trekken uit zijn 20,000 schapen.

Afgaande op de cijfers in die twee verklaringen kunnen wij ten

slotte berekenen, welk aandeel de burgers hadden in de leverantie van

vlees. Nauweliks een-vierde van de schapen werd door hen geleverd ;

het leeuweaandeel kwam weer van de ambtenaren.

1 Ded., en Letters Desp., 283.
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sheep. Now, if the number of sheep slaughtered for both Company and

public was 2056 for 2h months, the total for 12^ months must be

10,280. But according to the second declaration, the Company, during

the period of 12| months, accounted for 2787 carcases ; the remainder,

7493 carcases, ought, therefore, to represent the proportion consumed by

the public and by foreign visitors. Now, the slaughterers give us the

names of the purveyors of the 2787 sheep supplied to the Company
between March 13, 1706, and the end of March 1707. But as to

the remaining 7493, for which the public must have accounted during

this same period, they are silent as the grave. "Where did the fleshers

obtain those 7493 sheep ? If from the colonists, surely they would

have said so. The one object of their depositions is to prove that the

colonists are not without their share in the supply of meat. If there

was a single sheep supplied by the settlers over and above the figure

already quoted, it seems to me out of the question that this should not

be reported. Else why these depositions ? Under the circumstances,

therefore, it is a justifiable conclusion that the rest of the sheep (7493)

were not supplied by burghers, but by the members of the Governor's

entourage. We must not lose sight of the fact that the Governor

possesses 20,000 sheep, and that his friends are also the owners of

large flocks. He says of Husing that at the time the latter was holding

the meat concession, he owned so many sheep that there was no necessity

for his buying any ; he had his own drove to slaughter from. But

the Governor by this time owns as many sheep (20,000) as did Husing

formerly, and he now withdraws the concession from Husing, and hands

it over to four new men, one of them his sheep broker, and the others his

agents in every manner of underhand dealing. These facts are directly

connected. Their significance becomes apparent when we analyse the

two depositions of the new fleshers. The number of sheep slaughtered

between the middle of March 1706, and the end of March 1707,

amounted to something like 10,280. The colonists supplied 2787, but

the remaining 7493 are nowhere accounted for. The reason is, of

course, that they were purveyed by van der Stel and his friends. Tliis

was why the concession had to be transferred to the Governor's agents.

Only thus could he turn his 20,000 sheep to proper advantage. Reckoning,

therefore, by the figures given in the two depositions referred to, we may

finally calculate the extent to which the colonists participated in the

supply of meat ; a bare fourth of the carcases came from them ; tlie

lion's share came as before from the officials.

^ In 1705 had hij dc Gouverneur al drie jaar als zodanig gediend. (Bo., 486.)
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§ 6. KonUusie.

De konkliisie, die zich uit de voorgaande cijfers opdringt, is, dat de

ekonomiese positie aan de Kaap zeer ongezond was.

Hefc monopolie der Compagnie belettc hot vrije spel van vraag en

aanbod ; bovendien bracht nog de beperktheid van de plaatselike

markt mee, dat 't aanbod de vraag reeds overtrof. De vrij burgers pro-

duceren jaarliks reeds meer dan er gevraagd wordt.

In het jaar 1705-06, toen de oogst zeer slecht uifcgevallen was,

leverden zij 4331 mud koorn.i Toch wordt er nog 1400 mud
naar Indie uitgevoerd.2 Indien die 1400 mud koorn van de boeren

afkomstig waren, dan wil dat zeggen, dat zij, in een slecht jaar,

zoveel produceerden, dat een-derde van hun koornopbrengst aan de

Kaap niet verkocht kon worden. Kwamen die 1400 mud koorn van

de landerijen van de ambtenaren, (wat meer waarschijnlik is),3 dan

geeft dit een denkbeeld van de omvaug van hun graanboerderijen.

De wijnoogst der boeren was datzelfde jaar 1132 legger.* En,

volgens de Gouverneur, werd er dat jaar niet meer dan 500 legger wijn

verkocht

!

De boeren bezitten voorts 11,748 stuks groot vee, en 69,483 schapen.s

De totale afzet van schapen, weer volgens de Gouverneur, was ongeveer

10,000 ; maarhiervau hebben de boeren waarschijnlik slechts een-vierde

geleverd.

Wat moet nu van de boeren worden ? Wat kunnen zij aanvangen

met het overschot van hun koorn, als Batavia weigert dat te ontvaugen ?

Wat moeten zij doen met hun wijn, als de Gouverneur alleen spoedig

aan de hele vraag zou kunnen voldoen ? Wat moet er van hun schapen,

(die geen wol leveren en alleen als slachtvee aangehouden ziju), worden,

als zij slechts een-vierde van het slachtvee mogen leveren ?

Er heerst een toestand van chroniese overproduktie. Zelfs wanneer

de markt alleen voor de burgers openstond, zou deze nog hopeloos

overvoerd zijn.

En nu komen nog de ambtenaren de boeren van deze overvoerde

markt verdringen !

De vraag naar landbouwjDrodukten is zo gering, dat de ambtenaren

alleen de hele markt zouden kunnen voorzien, zelfs al was er geen

enkele vrijlandbouwer. De Gouverneur alleen kon dit bijna doen !

Wat moest er nu gebeuren ? Beiden, boeren en ambtenaren, konden

niet geholpen worden ; de markt was reeds te klein voor de ene sektie.

De andere kon alleen dan profitereu, wanneer de markt kunstmatig

voor de eerste sektie gesloten werd.

> Letters Desp., 281. ^ Ibid., 295.



THE COMPLAINTS AGAINST W. A. VAN DER STEL 329

§ 6. Conclusion,

The conclusion which the above statistics force upon us is, that the

economic position at the Cape was unhealthy to a degree. The
Company's monopoly interfered with the free operation of the law of

supply and demand, whilst it was the inevitable consequence of the

restricted range of tlie local market tliab already the former was in

excess of the latter. Every year the farmers alone were producing at a

rate that out-distanced all requirements. In the year 17";i-6, when
the harvest was more or less of a failure, they are credited with a grain

crop amounting to 4,?>ol muids, and still the Cape was in a position to

export 1400 muids to India. If those 1400 muids were supplied by the

farmers, it means that their rate of production was such that there was

no market at the Cape for one-third of a bad year's yield. If, on the

other hand, as was more probably the case, those 1400 muids were

grown by the officials, this gives us some idea of the activities of the

latter in this direction. In the same year the farmers are returned as

producing 1132 leaguers of wine ; the sales for the twelve months,

according to the Governor, did not exceed .')00 leaguers. The stock

returns show 11,748 head of cattle and 09,483 sheep ; the gross sales of

sheep, again according to the Governor, amounted to some 10,000, the

farmers probably supplying only one-fourth of the total. Where was

the farmer to turn ? Where could he find a market for his surplus

corn, if Batavia refused acceptance ? Or for his wine, if the Governor

were in a position, ere long, to meet the whole demand himself ? Or for

his sheep, (not woolled, but bred for slaughter only) if for every animal

he sent to the shambles any official might send three ? The position was

one of chronic over-production. Even if the market had been open to

burghers only, there would still have been a hopeless glut. From this

over-stocked market the farmer now found himself being elbowed out

by the official. So inconsiderable was the demand for agricultural

produce that the free farmer really lingered superfluous. The officials

by themselves could have supplied the entire market ; only a little more

and the Governor could have done so single-handed. What was bound

to be the result ? It was impossible to reconcile the interests of both

farmers and officials ; the market was too small for the first as it was,

whilst only by excluding their rivals by artificial means could the

' Hoe is anders van der Stels verklaring, dat slechts 70 mud van do boeren

verkregen werd, (Letters Desp., 278) te rijmcn met do uitvoor van die 1400 mud,

(295) ?

* Letters Desp., 281.
'- Ibid.
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De ambtenaren gingen dus systematies te werk om de hele markt te

bemachtigen. Door het geknoei met de pachten worden de vrijburgers

met ecu stoot uit het veld verdreven. De alleen-verkoop van al 't vlees

en van al de wijn wordt vergund aan een paar leden van de Hofkring,

agenten van de Gouvernem:. De ambtenaren hebben zo de markt, die

reeds door de monopolie-muur der Compagnie ingesloten is, met een

tweede muur omringd. Zij hebben in het officiele monopolie een eigen

privaat monopolie opgericht.

Als vertegenwoordigers der Compagnie zijn zij de grootste kopers op

de Kaapse markt. Als ambtenaar-boeren worden zij nu ook de enige

verkopers !

De positie der boeren, reeds slecht genoeg, wordt hierdoor honderd-

maal erger. Zij kunnen nu geen enkel schaap, geen mud koorn of

legger wijn verkopen, tenzij met goedvinden en verlof van de Gouverneur

en zijn gunstelingen.

De ambtenaren hebben de boeren " de Hartader, de vrije handel in

wijn, koorn, en vee afgesneden." Zij moeten letterlik " uit een mans
hand azen." i

Het is dan ook duidelik, dat de Kaapse boeren in 1705 op de rand

van het verderf gebracht waren door de streken van de Gouverneur.

Zij moesten vechten of ondergaan. Dit was bun overtuiging, zoals

overvloedig blijkt, uit het getuigenis van de gevangen genomen burgers,

in de eerste paragraaf aangehaald.

Wat dachten nu de ambtenaren van de positie ? Door een gelukkig

toeval weten wij dit.

De Secunde, Elsevier, zegt in 1705 tegen de Gouverneur, ten huize

van diens vertrouwde vriend ten Damme :
" Dat 'er over drie of vier

jaar geene vryburgers meer aan de Kaap vannoden waren ; en dat 'er

voor hen (de ambtenaren) kans was, om met hun vieren of vyven de

Maatschappye en de Kaap van alles te voorzien." 2

Dat klinkt wel kras. Toch was het letterlik waar. Een van de

voornaamste leden van de Hofkliek, niemand minder dan de Fiskaal

Independent, Blesius, bevestigt de waarheid van Elseviers gezegde, en

bewijst, dat dit het gewone praatje was in van der Stels kring. In een

brief aan de XVII, waarin hij o. a. over Elsevier, en diens " Ombragieuse

omslag " spreekt, zegt hij :
" men heeft voorleden Jaar al gesegt datter

binnen dien tijt geen burgers alhier meer van nooden zijn souden." 3

Dat dit geen ijdel gepraat was, bewijzen de feiten hierboven vermeld.

De ambtenaren waren goed op weg om de burgers letterlik overtollig

te maken.

1 Contra Ded., 128, vgg. " Bo., 476.

s Brief van Blesius aan de XVII, 25 April 1707, (Kol. Archief, 4035, Haag).
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officials secure any real profit. They accordingly went systematically to

work to acquire control of the entire market. By cleverly manipulating

the concessions they drove the farmers from the field at one single blow.

An exclusive concession for the sale of all meat and wine was granted

to certain members of the official circle who were in point of fact the

Governor's agents. The ring wall of the Company's monopoly already

enclosed the Cape market ; a second ring was now constructed by the

officials ; within the Company's monopoly they established a private

monopoly of their own. As representing the Company they were the

largest buyers ; as farmers, and at the same time members of the official

circle, they now became the only sellers. The position of the farmer,

which had been serious enough before, now became a hundred times

more critical. He could not sell a single carcase, not a muid of wheat

or a leaguer of wine, save at the will and pleasure of the Governor and

his creatures. The officials had severed the farmer's " main artery, free

trade in wine and wheat and cattle." Literally, he was being driven

"to feed from one man's hand."

It is clear that in the year 1705 the unscrupulous policy of the

Governor had brought the Cape farmers to the verge of ruin. They

must fight or go under. That such was their conviction appears from

every line of the prisoners' evidence quoted in the opening paragraph.

Thanks to a fortunate accident we are also informed as to the official

view of the situation. In the year 1705, at the house of Willem ten

Damme, van der Stel's intimate friend, the Secunde, Elsevier, remarks

to the Governor " that within three or four years they should no more

at the Cape have need for any free burghers ; and that tliey (the officials)

should have opportunity for to accommodate (between the four or five

of them) the Company and the Cape with all things." This may sound

strong, but it was literally true. One of the most prominent members of

the official entourage, none other than Blesius, the Fiscal Independent,

confirms the truth of the statement here attributed to Elsevier, and

makes it certain that talk of the kind was of everyday occurrence in van

der Stel's immediate circle. In a letter to the Seventeen in which, inter

alia, he speaks of Elsevier and his " wide-spreading demesne," Blesius

writes : "Already a year ago there was folks did say how th;it within

that time there should here be no more burghers requisite." That these

were no mere empty words, is proved by the facts quoted above. The

officials had gone far towards rendering the burghers literally superfluous.
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B. Van der Stel als Beschermer der Inboorlingen

De positie, zoals hierboveii uiteengezet, was voor de boeren ernstig

genoeg om tegenstand, en zelfs hevig verzet uit te lokken tegen de

regering van W. A. van der Stel. Men kan zich dan ook geenszins

verwonderen, dat er een opstand kwam. Er was hiertoe reden genoeg.

Voor de moderne verdedigers van de Gouverneur bestaan deze

redenen echter niet. Volgens hen sproot de outevredenheid der burgers

uit heel andere gronden. De beweging tegen van der Stel werd op touw

gezet, niet omdat hij de boeren hun geheel bestaan trachtte te ontnemen,

maar wel omdat hij tegen de boeren optrad als beschermer der Hot-

tentotten, en hen zocht te beletten de inboorlingen naar hartelust te

plunderen

!

§ 1. '^ Verbod van veeruil oorzaaJc der Klachten ?

Zo geeft Colvin, als zijn jongste beschouwing, dat " complete

examination of the whole dossier . . . has convinced me that the chief

issue (tussen gouverneur en boeren) was the question of illicit cattle

traffic, which the Company, for reasons of economy, connived at against

the advice of their Governor." i

En Edgar is het met Colvin eens : Leibbrandt heeft, zo beweert

Edgar, " conclusively " bewezen, " that of the two ringleaders in the

movement against the Governor, one was Henning Husing, who made

a fortune out of the meat contract . . . and who stood to lose most by

the stopping of the illegal traffic. The other was Jacobus van der

Heiden, who was afterwards, in company with a third, Adam Tas, found

to be behind the cattle robberies." 2

Edgars bewering omtrent wat Leibbrandt in dit verband " con-

clusively " zou hebben " bewezen," is, (zover ik altans heb kunnen

nagaan) zonder enige grond. Wel heeft Leibbrandt omtrent veeroverij

veel heweerd. Bewezen heeft hij echter niets, zoals aangetoond zal

worden.

Maar Leibbrandt heeft nooit beweerd, dat Husing zich met de

verboden veeruil inliet.3 Allerminst heeft hij beweerd, dat Adam Tas

tezamen met van der Heiden "behind the cattle robberies" was.

Zulke verzinsels behoren niet op rekening van Leibbrandt gezet te

worden. Hij heeft reeds genoeg op zijn kerfstok.

Wat Leibbrandt wel beweerd heeft, is, dat Jakobus van der Heiden

in 1723, (dus twintig jaar na deze gebeurtenis) heschiddigd werd door

' Mendelssohn's S.A. Bibliography, I, LIV. - " Cape Times," 20 Aug. 1909.
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B. Van der Stel as Protector of the Natives

The position, as explained above, was sufficiently serious to excite

opposition and even violent resistance to the government of W. A. van

der Stel. It is by no means astonishing that a rising took place ; there

was ample justification. For the Governor's present-day champions,

however, such justification is non-existent. What lay at the root of the

colonists' discontent, was something entirely different. The movement
against van der Stel was set on foot, not because he was endeavouring

to deprive the farmers of their whole means of subsistence, but because

he had intervened between the settlers and the Hottentots, and had

sought to prevent the former from plundering the natives at their own
sweet wiU.

§ 1. The Interdict upon the cattle barter the cause of the Complaints ?

This is Colvin's latest view. " Complete examination of the whole

dossier . . . has convinced me that the chief issue (between the Governor

and the settlers) was the question of illicit cattle traffic, which the

Company, for reasons of economy, connived at against the advice of

their Governor." Edgar agrees with Colvin. He maintains that it lias

been " conclusively proved " by Leibbrandt " that of the two ringleaders

in the movement against the Governor, one was Henning Husing, who

made a fortune out of the meat contract . . . and who stood to lose most

by the stopping of the illegal traffic. The other was Jacobus van der

Heiden, who was afterwards, in company with a third, Adam Tas, found

to be behind the cattle robberies."

There is no foundation, so far as I have been able to ascertain, for

Edgar's statement as to what Leibbrandt in this connection has " con-

clusively proved." It is true that Leibbrandt has much to say upon the

matter of the cattle reiving, but, as I shall presently show, there can be

no question of his having proved anything. At the same time,

Leibbrandt has nowhere stated that Husing was implicated in the illicit

cattle barter, still less that Adam Tas and van der Heidon were in

company " behind the cattle robberies." Leibbrandt has sufficient to

answer for already, and ought not to be credited with fictions of the kind.

"What Leibbrandt did assert is that in 1723, i.e. some twenty years

after the van der Stel episode. Jacobus van der Heiden was accused by

» Van der Stel legt nadruk op 't feit, dat Husing zulko grote troepen vee had,

(toen hi] vlees moest levcren), dat hij geen vee hoefdo aan te kopen. Letters

Desp.,283.
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de predikant van Drakenstein, Ds. van Aken, " of annually sending

out men deliberately to rob the Hottentots of their cattle." ^ Deze

beschuldiging, die zonder een iota van bcwijs werd gemaakt, werd

dadelik door Gouverneur en Raad onderzocht. DeFiskaalvan Beaumont

en de Landdrost M. Bergh werden onmiddellik gelast een grondig

onderzock in te stellen, en te procederen tegen diegenen, die een hand

gehad hadden in de misdaden, of die ze oogluikend toegelaten

hadden.2

De uitslag van dit onderzoek was een rapport van de Landdrost

Bergh, dat " alles is werkstellig gemaakt om getuigenis te krijgen," doch
" dat niettegenstaande alle aangewende devoires," hij " buyten staat

bleef tegen de geaccuseerde te kunnen procedeeren, om de streydigheyd

der ingevvonnen informatien." De beschuldiging van Ds. van Aken

beschouwt hij, " vermits de gebreklykheit van bewysen, (als)

ongegrond." ^

Gouverneur en Raad waren van 'tzelfde oordeel.*

Er is dus nooit 't geringste bewijs geleverd, dat van der Heiden

zich in 1723 schuldig gemaakt had aan veeroverij.

§ 2. De Ruiltocht van 1702.

"Wat de ruiltocht van 1702 betreft, van der Heiden was hierin

alleen in zoverre betrokken, dat hij de ruilers een voorschot gaf, om

zich uit te rusten. De ruilers gingen voor eigen rekening, en handelden

geheel onafhankelik van van der Heiden.^

Toen zij honderden mijlen in het binnenland waren doorgedrongen,

werden zij zonder oorzaak door Kaffers aangevallen en moesten zich

wakker weren. Door dit voorval blijkbaar gedemoraliseerd, vielen zij

later de Hottentotten aan en sloegen aan 't plunderen. Dit gebeurde

natuurlik geheel buiten weten van van der Heiden, die rustig op zijn

boerderij te Stellenbosch zat. Om hem aansprakelik te willen houden

voor wat deze van hem geheel onafhankelike lieden honderden mijlen van

de beschaving deden, lijkt mij niet alleen onbillik, maar ook onredelik.

Yoorts weten wij, dat de 45 mannen, die deelgenomen hadden aan

de roverij in 1702, gepakt en voor de rechtbank onderzocht werden.

Hun verhoor geeft van der Stel breedvoerig in zijn Deductie. De

rovers werden niet gestraft. Waarom niet ? Omdat er zoveel burgers

bij de zaak betrokken waren, zegt de Gouverneur, dat de helft van de

kolonie geruineerd zou worden ! ^ Deze bewering is volkomen onwaar.

1 "Eambles through the Archives," 64. De oorspr. brief van Ds. van Aken,

Ingekomen Brieven, 1722-1723, 9 Maart, 1723.

- Appostil van G. en R. op van Akens brief, 9 Maart, 1723.

2 Res. Pol. Raad, Rapport Bergh, 13 Maart 1725.
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the clergyman at Drakenstein, Rev. van Aken, " of annually sending out

men deliberately to rob the Hottentots of their cattle." This cluirge,

which was preferred without an iota of proof, was at once investigated

by the Governor and the Council. The Fiscal, van Beaumont, and the

Landdrost, M. Bergh, were immediately instructed to institute a thorough

inquiry, and to take proceedings against all who had had an active hand
in, or had passively connived at the misdeeds in question. The result

of this inquiry was a report by the Landdrost, Bergh, to the effect that
" everything hath been done in order to the obtaining evidence," but
that " notwithstanding the bestowal of all proper pains " he " still did

find himself in no position for to proceed against the accused, con-

sidering the divergence of the informations obtained." He considers

the Rev. van Aken's charge "unfounded, in view of the lack of

evidences." The verdict was endorsed by the Governor and Council.

Not an atom of real evidence has ever been produced to show that van
der Heiden, in 1723, was guilty of cattle reiving.

§ 2. The Trading Expedition of 1102.

As for the bartering expedition of 1702, van der Heiden was only so

far concerned in it that he had given the traders an advance towards

the purchase of their outfit. The expedition traded upon its own account

and entirely independently of van der Heiden. When they had penetrated

hundreds of miles into the interior, they were attacked without any

provocation by Kaffirs, and had to defend themselves vigorously.

Apparently demoralised by the incident, they subsequently fell upon the

Hottentots and abandoned themselves to plunder. All this took place

without the knowledge of van der Heiden, who was living peacefully

upon his farm at Stellenbosch. To seek to hold him responsible for

what was done hundreds of miles away from civilisation by men who
were entirely independent of him, appears to me as irrational as it is

unjust.

We also know that the 45 men who had taken part in the robberies

of 1702 were arrested and examined in court. Their trial is given at

length by van der Stel in his Defence. They were dismissed without

punishment. The reason for this, according to van der Stel, was that

so many of the settlers were imphcated in tlie affair, that the half of

the colony would have been ruined. This statement is entirely untrue.

* Uitgaande Brievon, G, en R. aan XVII, 10 April, 1725.

* Vgl. hunnc vorklaringen, gogovon in de Deductie. Hun getuigonis is duidelik

op dit punt : v. d. H. had verder niots te makcn met de tocht.

8 Letters Desp., 220. Er waron toon 571 vrij burgers (manuen) aan de Kaap I

(Ibid., 221).
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Men hoeft alleen het gctuigenis, zoals door van cler Stel zelf gegeven,

door te Iczen, om hiervan overtuigd te zijn.

Wat is dan de ware oorzaak van de opschorting der vervolging ? De

vrijburgers geven een heel andere uitleg. De Gouverneur, zeggen zij, was

bang om de veerovers te straffen, omdat hij zichzelf zo dikwels schuldig

gemaakt had aan dergelijke misdi'ijven tegeu de Hottentotten, dat, indien

hij de burgers strafte, zijn eigen handelingen voor de dag zouden

komeu.i

§ 3. De Gouverneur als Veeruiler.

In de Contra Deductie wordt een lange reeks van beedigde verkla-

ringen gegeven van mannen door van der Stel gebraikt om voor hem

vee te ruilen.

Daaruit blijkt, dat de Gouverneur de ijverigste ruiler aan de Kaap

was, dat hij geregeld ruiltochten uitzond, die soms niet veel van

roofexpedities verschillen; voorts, dat hij zijn positie misbruikte, om

te ruilen voor 't openstellen van de ruil aan de kolonisten bekend

o-emaakt werd, zodat, toen dezen later wilden ruilen, 's Gouverneurs

ruilers hun overal bij de Hottentotten voor waren, en de burgers geen

vee konden krijgen. Het zijn van der Stels eigen ruilers, die deze

verklaringeu geven (Muller, Yierabend, Louw, Botha, e.a.)-^

De Archieven leveren verder bewijzen, dat, zelfs wanneer er zoge-

naamd oflficieel voor de Compaguie geruild werd, zijn ondergeschikten

middelen gebruikten, die niet van open geweld te onderscheiden zijn.

Een voorbeeld levert de ruiltocht in 1705 door Starrenburg onder-

nomen : deze expeditie werd uitgezonden krachtens besluit van de

Raad, die instructies gaf, hoe Starrenburg van alles aantekening moest

houden. 's Compagnies Baas-tuinier, Jan Hartog (ons reeds bekend

om zijn aandeel inde knoeierijenvande Gouverneur) werd meegezonden,

zogenaamd om botaniese onderzoekingen te doen.3

Hoe gaat het nu op deze ruiltocht toe ? Wil men van der Stel gelo-

ven, dan geschiedt 't ruilen door ambtenaren " in alle minnelijkheid, en

onder belofte van des E. Comps. vrundschap en protectie,"—een scherp

kontrast dus met de manieren der wrede kolonisten. Als bewijs van

de " minnelijkheid " waarmee zijn ondergeschikten vee ruilen, publiseert

hij in de Deductie 't Journaal door Starrenburg op deze tocht gehouden.

Wanneer men echter het origineel van dit dagboek, (op 't Archief

bewaard), vergelijkt met van der Stels gepubliseerde lezing ervan, ko-

men er ei"-enaardige verschillen voor tussen de twee teksten. Onder 21

' Contra Ded., 16 6,168. * Ibid., 136, 138, 166-7, 169-70.

3 Letters Desp., 280.
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To convince oneself of this, it is only necessary to read through the

evidence, as published by van der Stel himself. What, then, was the true

reason for quashing the proceedings ? The colonists give quite a different

explanation. According to their version, the Governor was afraid to

punish the reivers, because he had so frequently been guilty himself of

similar outrages upon the Hottentots, that had he punished the settlers,

his own doings would have come to light.

§ 3. The Governor'as Cattle Trader.

The Counter Defence contains a lengthy series of sworn declarations

furnished by men who had been employed by van der Stel in his cattle

barter. It appears from these that the Governor himself was the most
indefatigable trader at the Cape, that he regularly dispatched trading

parties which at times were scarcely to be distinguished from plunder-

ing expeditions, and further, that when the field was thrown open to

the burghers, he deferred the issue of the Company's proclamation

until he had effected a clean sweep upon his own account, so that when
the colonists subsequently appeared upon the scene they found that the

Governor's agents had everywhere been before them with the Hotten-

tots, and that there were no cattle to be obtained. These depositions

are furnished by van der Stel's own barter agents, MuUer, Yierabend,

Louw, Botha, and the others.

The Archives supply further evidence that even when an expedition

of the kind purported to be official and on the Company's behalf, his

subordinates employed means not to be distinguished from pure and
unadulterated violence. One instance is the expedition undertaken by
Starrenburg in 1705. This expedition was dispatched in terms of a

resolution of Council, which contained instructions that Starrenburg

should keep a record of everything. The Company's head gardener, Jan
Hartog, already known to us from his complicity in the fraudulent

practices of the Governor, accompanied tlie party, ostensil)ly for the pur-

pose of conducting botanical investigations. If we may believe van der

Stel's account of the expedition, then the barter, in the hands of the

officials, was conducted " in all amity, and under assurance of the Hon.
Company's friendshij) and protection," a striking contrast to the

methods of the brutal colonists. As proof of the " amity " in which
his subordinates traded cattle, he publishes in his Defence the journal

kept by Starrenburg upon the expedition. If, however, we con)pare

the original of this diary, preserved in the Archives, with the version of

it published by van der Stel, we find that there are singular dis-

crepancies between the two texts. For instance, Starrenburg relates,

z
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Oktober, b.v., vertelt Starrenburg, hoe hij beesten tracht te ruileu van

de Hottentot Kapitein Bootsman. Bootsman wil geen beesten ruilen,

maar alleen schapen, daar hij gecn beesten meer kan inissen. Star-

renburg vertelt, hoe ongediildig hij wordt over de talmerij van Boots-

man, en gaat dan voort

:

VAN DER StELS LEZING HIERVAN.

" niet tegenstaende ick hem
op 't kragtigste inboesemde, dat

wy niet gesonden waren om
Schapen, maar Beesten te ruylen,

en om geen pads kost verlegen

waren, wijl wy ten overvloede met
proviand (gelijck hy aen de 3

geladene wagens sien kon) voor-

sien waren. En dat hy (soo

anders niet wilde ruylen) met

maerde Schapen

vertrecken.

Starrenburgs volledig

verslag.

(Bootsman blijft weigeren)

"niet tegenstaande ik hem op 't

kragtigste inboesemde, dat wij niet

gezonden waaren, om Schaapen,

maar Beesten te ruijlen, en om
geen padskost verleegen waaren,

wijl wij ten overvleede met

proviand (gelijk hij aen de 3

beladen Wagens zien kon) voor-

zienwaaren. En dat hij (soo

anders niet Avilde Ruijlen) met

de Schaapen maar weer been kon

bruijen ; dat ik op mijne te Rug
komst de Ede. Hr. Oouvernr.

sijne onhelhelijkheijd zouiv rappor-

teren, die wel een niiddel ivist om

hem die veragting hetaald te seiten.

Daar op vertrocken zij uijt de

Tent na de kraal, en quamen

kort daar na met 3 ossjes weder,

welk mij op den begonnen voet

deed voortgaan, en deed zeggen,

dat hij gek was sig te verbeelden,

dat ik met so veel volk, en wagens

soo ver quam om 3 Beesten te

Ruijlen, dat hij daar ook maar

weder mede kraalwaarts kon keer-

en, en ik opbreeken, en vertreck-

en zomv, maar hem, als aan de

Cadb quam, in mijne gedagtea

houden. Yndelik kreeg ik neegen

Mooije Ossjes en 7 hamels," etc.i

1 Ingekomen Brieven, 1705, Starrenburgs Journaal, (oorspr.)

zelfde, Copia Dagverhaal &c., Kol. Archief, 4031, den Haag.

weer konde

Daer op vertrocken sy uyt de

Tent na de Kraal, en kwamen
kortd daer na met 3 Osjes weder,

welck my op den begonnen voet

deed voorgaen, en seggen, dat hy

geek was sigh te verbeelden, dat

ick met soo veel volck, en wagens

soo ver kwam om 3 Beesten te

ruylen, dat hy daer oock maer
weder mede Kraalwaerds kon
keren, en ick opbreken, en ver-

trecken. Eyndelick kreegh ick

negen moye Osjes en seven

Hamels," etc.

Precies het-
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under October 21, how he attempts to obtain cattle by barter from the

Hottentot chief, Bootsman. Bootsman will only barter sheep, not

cattle, having no more cattle to spare. Starrenburg relates how
impatient he becomes at Bootsman's slowness, and continues as

follows :

—

Starrenburg's Complete

Report.

(Bootsman persists in his re-

fusal) " notwithstanding I did

most powerfully instil into him
how we was sent to barter not for

sheep but cattle, nor was at any

push for viands for the road, for

that, as by the 3 loaden wagons

he might perceive, we had suffi-

cient store of provender. And
that, so being he were not minded

for to barter the other, he might

even get him gone again with the

sheep ; that ivith my return I
should report his incivility unto

the Hon. the Lord Governor, that

should surely Jcnow a means for

to put paid to this contempt.

Thereupon they got them from

the tent and to their kraal, and

in a little while they come again

with a palterly 3 oxen, the which

did start me forward to the old

tune, how that he was mad for

to imagine I was come so far with

so much people and wagons for to

catch 3 beasts ; that he might

even turn his face and theirs

kraalwards again, and I should

break up and depart, yet should

hear him in my mind when I
was come to the Cape. At the last

I did obtain some nine fine oxen

and seven wethers."

Van DER Stel's Version.

"... notwithstanding I did

most powerfully instil into him
how we was sent to barter not for

sheep but cattle, nor was at any

push for viands for the road, for

that, as by the 3 loaden wagons

he might perceive, we had suffi-

cient store of provender. And
that, so being he were not minded

for to barter the other, he might

even depart again with the sheep.

Thereupon they got them from

the tent and to their kraal, and

in a little while they come again

with a palterly 3 oxen, the which

did start me forward to the old

tune, how that he was mad for

to imagine I was come so far with

so much people and wagons for to

catch 3 beasts ; how that he

might even turn his face and

theirs kraalwards again, and I

should break up and depart. At
the last I did obtain some nine

fine oxen and seven wethers."
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Hier wordt dus de Hottentot eenvoudig gedwongen zijn vee af te

staan, om niet later door de Gouverneur gcstraft te worden. Starren-

burg zoekt ook niet zijn gebruik van dit gewelddadig middel te ver-

bloemen. Hij is er eerder trots op ; het is eeu bewijs van zijn ijver,

waarvoor hij beloning verwacht.

Immers, hij kent zijn baas.

De Gouverneur begrijpt echter, dat, indien hij als beschermer der

inboorlingen wil doorgaan, zulke handelingen niet aan het licht moeten

komen. Daarom emendeert hij Starrenburgs naieve aantekeningen,

wanneer hij die publiseert.

Deze ruiltocht geeft ons nog andere kijkjes op de handelwijze van

de Gouverneur. Jan Hartog, 's Comps. tuinier, die echter in werke-

likheid van der Stels opzichter te Vergelegen is, gaat mee, zogenaamd

om plantkundige observatieen te doen. De flora van de streken, waar-

door de tocht gaat, is echter reeds lang bekend, even goed als die van de

Kaapse vlakte ! En uit van der Stels korrespondentie met .Starrenburg

blijkt duidelik, dat Hartog op de tocht zelden bij Starrenburg is, maar

zelfstandig en op eigen houtje vee ruilt.i Hij ging derhalve geeuszins

mee, om wetenschappelike waarnemingen te doen, maar eenvoudig om
voor van der Stel te ruilen. Daar de particuliere ruil toen streng

verboden was, moest Hartog als " botanikus " mee gaan, om geen

argwaan te verwekken.

% 4:. De veernil en de Klachten.

Het meest overtuigende bewijs, dat het verbod van de veeruil niets te

maken had met de beweging van 1705, is 't zwijgen van de Gouverneur

hieromtrent in zijn geschriften. Hij beweegt in 1706, en nog later,

liemel en aarde om zijn tegenstanders te verpletteren, en niets is dan

te beuzelachtig, om als wapen tegen hen te gebruiken. De oude,

ziekelike Rotterdam wordfc naar Batavia verbannen, onder voorwendsel,

dat hij niet beleefd genoeg in de kerk is opgestaan om de Gouverneur

te groeten.2

Yerder publiseert van der Stel in zijn Deducfcie verbatim et litteratim

de verhoren van de rovers van 1702, (blanken en zwarten), hoewel deze

natuurlik absolnut niets te maken hebben met de opstand van 1705-6.

Waarom voert hij nu geen getuigenis aan tegen de fatsoenlike burgers,

die medeplichtig zouden geweest zijn aan de roverijen in 1702 ? AYaarom

is er, in 't ganse verhoor van de burgers in 1706 gevangen genomen, geen

enkel woord, geen enkele vraag omtrent die roverijen ? Hij vervolgt

1 Letters Rec, 370 ; Letters Desp., 274.

- Vgl. Bo., 479, 533, en Letters Desp., 277, 8.
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Here we iSnd the Hottentot compelled—neither more nor less—to

surrender his cattle, in order to escape subsequent punishment at the

Governor's hands. Xor does Starrenburg seek to gloss over his use

of forcible measures. He rather plumes himself upon this evidence of

zeal, and looks to be rewarded ; he knows his master. The Governor,

on tlie other hand, realises that if he means to pose with success as

champion of the natives, such doings must not be brought to light.

He therefore publishes the naive memoranda of Starrenburg—with

emendations.

This same trading expedition gives us further glimpses into the

Governor's methods. Jan Hartog, the Company's gardener, who is, in

point of fact, van der Stel's overseer at Vergelegen, accompanies the

expedition, ostensibly to take botanical observations. But the flora of

the district through which the party travelled had been known for

years, as intimately as the flora of the peninsula. And from the corre-

spondence between StaiTenburg and van der Stel it is clear that

throughout the expedition Hartog is scarcely ever in Starrenburg's

company, but goes cattle-trading independently and upon his own.

The conclusion, therefore, is that Hartog accompanied the party, not

for purposes of scientific observation, but simply to trade on van

der Stel's behalf. Private barter was strictly ; forbidden, so that in

order to avoid exciting suspicion Hartog must join the expedition in

his capacity of " botanist."

§ 4. The Cattle Traffic and the Complaints.

The most convincing proof that the prohibition of the cattle traffic

had nothing to do with the movement of 1705, is the silence which

van der Stel observes upon the topic in his writings. In 1706 and still

later, he is moving heaven and earth to crush his adversaries, and

nothing is too frivolous to be employed as a weapon against them.

Rotterdam, an aged invalid, is banished to Batavia, upon the pretext

that he has been lacking in courtesy in his manner of rising from his

seat in church to salute the Governor. Further, although the cattle

robberies of 1702 have nothing whatsoever to do with the insurrection

of 1705-G, yet van der Stel in his Defence publishes verbatim et

Utteratim the proceedings against the robbers (black as well as white).

Why, then, does he bring no evidence against those burghers of stand-

ing who were supposed to have been implicated in the affair of 1702 ?

Why is it that in 1706, throughout the entire course of the proceed-

ings against the prisoners, there is not a single word, not a single

question, relative to the cattle robberies ? Against van der Heiden in
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van der Heiden met meedogenloze wreedheid. Indien dcze werkelik

achter de roverijen van 1702 zat, is het denkbaar, dat van der Stel het

hem nu niet zou hebben aangewreven ? De zwakkere burgers, die zich

uit vrees lieten overhalen om zg. " confessien " te ondertekenen, waren

zo bang voor de mishandeling, die hen wachtte, dat zij alles onderteken-

den, wat Starrenburg hun voorhield, zelfs de meest vernederende zelf-

bescliuldigingen. Hij zou ze gemakkelik hebben kunnen bewegen zich

schuldig te verklaren aan medeplichtigheid aan de roverij, indien hij

dat verlangde. Toch komt er nergens een woord hieromtrent voor.

En dit is heel natuurlik : de verboden veeruil had met de stand van

zaken in 1705-6 niets ter wereld te maken.

De voorstelling, als zou van der Stel de edele beschermer der

inboorlingen geweest zijn tegen de roofzucht der kolonisten en de

onverschilligheid der Bewindhebbers, is eenvoudig kluchtig. Hij heeft

de veeruil verboden, niet om de Hottentotten tegen de kolonisten te

beschermen, maar om de kolonisten uit de weg te hebben. Zo kon hij

de Hottentotten alleen en op zijn gemak uitplunderen.
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particular the Governor displays the most ruthless auimosity. If van der

Heiden were really at the back of the affair of 1702, is it conceivable

that van der Stel should not have made a point of it against him ?

The weaker vessels amongst the burghers, who in their fear allowed

themselves to be cajoled into signing the so-called " confessions," were

so afraid of the ill-usage that awaited them, that they set their names

to anything put before tiiem by Starrenburg, even to the most

humiliating self-accusations. He could easily have induced them, had

he so demanded, to declare themselves guilty of complicity in the cattle

robbery. But the affair is nowhere so much as mentioned. The

reason is self-evident ; the cattle barter had not the most remote

connection with the state of affairs in 1705-6. To represent van der

Stel as the champion of the natives against the greed of the settlers

and the indifference of the Directors, is nothing short of ridiculous.

He placed an interdict upon the cattle traffic, not to protect the

Hottentots against the colonists, but to rid himself of all interference

on the part of the latter, and so keep the Hottentots to himself to

plunder at his ease.
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C. De Overige Klachten

0ns onderzoek loopt ten einde. Artikels 1 tot G, 15, 16, 19 tot 21,

2!), 30 tot 88 van 't Klachtschrift zijn in de voorgaande afdelingen

behandeld. De rest van de 38 Artikels zijn voor ens doel minder

belangrijk. Hierin worden voorbeelden aangehaald van de wijze,

waarop de familie van der Stel, en vooral de Gouverneur, de vrij burgers

plaagt en benadeelt, en ambtenaren mishandelt. De laatste twee

Artikels geven een samenvatting tot besluit.

§ 1. Plagerij der hoeren door de van der Stels.

Artt. 7 tot 11 geven biezonderheden omtrent de plagerij der boeren

door de drie van der Stels. De beweringen worden .m.i. volkomen

gestaafd door de volgende van elkaar geheel onafhankelike groepen

getuigenis :

(1) Beedigde verklaringen van W. Pretorius, A. van Wijk, Jan

Boshouwer, Frederik en Tennis Botha, P. van der Bijl en Dirk Coetzee.i

(2) De antwoorden der gevangen genomen burgers, in hun Inter-

rogatoria.2 Dit getuigenis heeft van der Stel natuurlik weggelaten uit

de " uittreksels," gegeven in de Deductie.

(3) Geheel neutrale gegevens, zoals de stukken in de zaak Vogel, die

van de Vissers, van Rodenburg,^ e. a. m.
Deze groepen getuigenis afzonderlik te behandelen is mij niet

mogelik. Ik moet volstaan met de verzekering, dat ik de oorspronkelike

stukken onderzocht heb, en overtuigd ben, dat zij de inhoud van de

genoemde Artikels ten voile bevestigen.

§ 2. OnderdrukTcing der hoeren door W. A. van der Stel.

Artt. 12 tot 14 geven voorbeelden van 't geknoei met hout, duigen

en vaatwerk in 's Compagnies pakhuizen, waarbij de Gouverneur zich

zelf voorziet ten koste van de Compagnie en de boeren. Twee soorten

» Contra Ded., 33, 40, 41, G7, 143, 186-7, 118, 194-6, 198, &c. Tlieunis Botha

wordt afgerost, omdat zijn vee te na aan Vergelegen kwam, (hoewel niet op de

plaats zelf). W. A. van der Stel noemt hem "Hondekind." Zie ook Bo., 571.

De Gouverneur erkent 't wegdrijven van 't vee, (Verantwoording, Par. 2).

- Zie vooral Interrog. van Pretorius, vr. 31, en Interrog. van Tas en v. d.

Heiden.
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C. The Remaining Complaints

Our investigation is now drawing to a close. In the preceding

chapters we have considered 16 out of the ;^S clauses of the

Memorial, Nos. l-G, 15, Ifi, l'.)-21, 2^t, 80-33. Those which remain

are not so important for our purposes. They comprise instances of the

annoyance and injury inflicted upon the colonists by the van der Stel

family, more particularly the Governor, with instances of the ill-

treatment of officials. The last two clauses give a summary by way of

conclusion.

§ 1. Annoyance caused to the Farmers hy the van der Stels.

Clauses 7-1 1 give particulars as to the way in which the three van

der Stels plagued and tormented the farmers. In my opinion the

allegations are completely borne out by the following groups of

evidence, all entirely independent of each other :

—

(1) The sworn declarations of W. Pretorius, A. van Wijk, Jan

Boshouwer, Frederik and Tenuis Botha, P. van der Bijl, and Dirk

Coetzee.

(2) The answers furnished by the burghers in their respective

examinations when under arrest. This evidence is of course omitted by

van der Stel in the " excerpts " published in the Defence.

(3) Entirely neutral data, such as the documents in the Vogel case,

in those of the Vissers, Rodenburg, and others.

It is impossible for me to treat these groups of evidence in detail,

and I must rest content with assuring the reader that I have examined

the original documents and that they fully confirm the contents of the

clauses in question.

§ 2, Oppression of the Farmers hy W. A. van der Stel.

Clauses 12-14 give instances of the fraudulent practices in the

Company's depots with regard to wood, staves, and barrels, by means of

which the Governor supplies his own requirements at the expense of the

' Over de zaak Vogel, Contra Ded., 197. Oorspr. stukken op 't Archief. Frans

van der Stel erkent, Vogel geslagen to hebben. Zie zijn antw. op 't request van

Vogel, Grim. Processtukken, 1705, 13 eu 25, 1 Maart 1708.
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bewijzen komen dezc beweringen staven : eeu reeks beedigde ver-

klaringeiiji en dc Interrogatoria der gevangen genomen burgers. Deze

laatste, vooral dat van Zevenhoven, leveren overvloedige bewijzen van

de waarheid der klachten.

Art. 15 handelt over 't geknoei van de Gouverneur met de koop en

verkoop van wijn. Het getuigenis liieromtrent is zo overvloedig, dat men
moeite beeft een keuze te doen, De Contra Deductie geef t verklaringen

onder ede van ongeveer 18 verscbillende personen, die uit eigen ervaring

vertellen, hoe van der Stel met de wijnhandel omspringt.2 De interro-

gatoria bevestigen weer deze verklaringen.

Artt. 17 en 18 : Dat de Gouvernenr de boeren dwong, voor bem
gratis hout te rijden, te karweien, enz., wordt bevestigd door beedigde

verklaringen van zeven personen,^ zowel als door de antwoorden der

gevangen genomen burgers.

Artt. 22 en 23, (over het monopolie der visplaatsen) worden gestaafd

door acht verklaringen, meestal van mannen in dienst van de

Gouverneur,*

De volgende paragraaf, (24), zet uiteen, hoe de Gouvernenr de

boeren bun woUige schapen aftroggelde, onder voorwendsel, dat die

voor de Compagnie benodigd waren. Yijf verklaringen bevestigen dit.

En wil men die niet als afdoende aannemen, dan levert de Gouverneur

zelf de bevestiging in zijn Deductie waarin hij op dit punt zichzelven

verward tegenspreekt.^

§ 3. OmJcoperij.

In Artt. 26 en 27 wordt een zeer belangrijk punt aangeroerd : De
Gouverneur, zeggen de klagers, geeft geen land aan boeren, of zij moeten

hem " eerst en alvorens . . . rijkelijk met geschenken . . . begroeten."

Dit is een zeer ernstige aanklacht, en wij moeten hier dus biezonder

voorzichtig het getuigenis tegen van der Stel toetsen. De Contra

Deductie geeft een reeks verklaringen, waaruit de schuld van de Gouver-

neur duidelik genoeg blijkt.^ Afgezien van deze bewijzen hebben wij

nog verscbillende onafhankelike bronnen, die ze komen bevestigen

:

niemand zal de oprechtheid betwijfelen, waarmee Tas het geval van

van der Heiden en diens land in zijn Dagboek optekent. Er is geen de

1 Contra Ded., 72, 45, 205, 142, 147, 149, 208. 209-10. Wat de luterrog.

betreft, zie vooral dat van Tas, vr. 54, van Pretorius, vr. 40, v.d. Heiden, 18, 40, en
Zevenhoven, 17, 19, 48, 67, 84, 85.

2 Contra Ded., 211, tot 214, 217, 195, 218-20, 175, 47, 205, &c. Interrog. : v.

d. Heiden, vr. 57, 61 ; Pleunes, 23 tot 26, 30, 32, 48, 70, 71.

3 Bl. 118, 195, 208, 231, 238, 220, &c. Interrog. v. d. Heiden, 42, 59, &c.
* Bl. 118, 129, 136, 142-3, 145, &c.
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Company and the farmers. The allegations made are supported by two

kinds of evidence, a series of sworn declarations, and the Interrogatories

of the prisoners. The latter, particularly that of Zevenhoven, afford

abundant proof of the truth of the complaints.

Clause 15 treats of the Governor's more than doubtful transactions

in regard to the purchase and sale of wine. The evidence in this

connection is so superabundant that selection becomes a matter of some

difficulty. The Counter Defence contains depositions furnished upon

oath by some 18 different individuals, who describe from personal

experience van der Stel's manipulation of the wine traffic. These

depositions are confirmed as before by the interrogatories.

Clauses 17 and 18 : That the Governor compelled the farmers to

cart wood and transport material for him gratis, is confirmed by the

sworn declarations of seven persons, as well as by the replies of the

prisoners.

Clauses 22 and 23, with regard to the monopoly of the fishing

stations by the van der Stels, are supported by eight depositions, mostly

furnished by men in the Governor's service.

Clause 24 describes how the Governor cajoled the farmers into

parting with their woolled sheep, pretending that they were required by

the Company. We have five depositions in support. If these cannot

be accepted as sufficient, the necessary confirmation is supplied by

the Governor himself in the Defence, where he contradicts himself

hopelessly with regard to this affair.

§ 3. Corrupt Practices.

Clauses 26 and 27 touch upon a most important point. The

petitioners aver that the Governor never makes a grant of land to a

farmer without the latter having " first and afore all . . . with full

hands to make his service unto him." This is an extremely serious

charge, and we must therefore weigh the evidence against van der Stel

under this head with particular care. The Counter Defence contains a

series of depositions which demonstrate the Governor's guilt sufficiently

clearly. Over and above these evidences, we have various independent

sources which serve to confirm the first. No one will question the

good faith of Tas when jotting down in his Diary the case of van der

Heiden and his land. There is not the slightest ground for doubting

^ Bl. 136, 231, 259-60. Over de tegenspraak in van der Stels verdediging, zie

Neutrale Gedagten, 140-144.

« Zie de verklaringen van Jacques Malan en Etienne Nol, bl. 16 ; van Jan

Vosloo, 149, Abraham Bleusol on Jan de Buis, bl. 17 ; en van Appel, bl. 118.
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miiiste rcden om te twijfelen aan de waarheid van dit geval, zoals later

door van der Heiden onder ede bevestigd.i Het Dagboek vertelt ons ook,

hoe Husing de Gouverneur 3000 nioerscbapen en twee slaven moot geven,

om weer in diens gunst opgenomen te worden. Hieromtrent kan er geen

de minste twijfel bestaan, daar de dokumenten, door Elsevier en Kalden,

's Gouverneurs bemiddelaars bij dit zonderling traktaat, zelf opge-

trokken, nog aanwezig zijn.2

Van der Stel was niet allien omkoopbaar : bij aarzelde ook niet zijn

macht te misbruiken door zelf andereu om te kopen, wanneer bij bun
steun nodig bad. De lezer zal zich 't geval van de Advokaat Nicolaas

Oorfcmans berinneren. Deze was met de Gouverneur zeer bevriend, en

was door van der Stel uit Nederland meegebracbt naar de Kaap.

Gedurende de woelingen bield Oortmans zich streng neutraal. Van
der Stel wou echter gaarne zijn steun bebben, en toen 't bekende

Getuigschrift moest ondertekend worden, kwam bij bij Oortmans, hood

hem geld aan, en beloofde zijn zoon in dienst der Compagnie te bevor-

deren, zoals Oortmans aan de XVII schrijft. Vernomen hebbende,

dat Oortmans geen land genoeg had, zei bij :
" Wei, Claas, ploegt en

saijt waar het U belieft, het Landt geef ik U." Onmiddellik hierop

ging van der Stel voort met te vragen, of Oortmans " niet mede voor

hem (v. d. S.) wilde teekenen, dat ik hem voor een Eerlijk man kende."

Over deze handelwijze sprekende, merkt Oortmans op :
" Dat sijn

de Streeken, en dit het Lietje al lang over de agt Jaaren gesonge, daar

meenig een mee int net geraakt en gevangen is." 3

De Erfbriefboeken zijn ook zeer leerzaam op dit punt. Het komt
gedurig voor, dat boeren bun grond 10, 12 en meer jaren in bezit bebben,

eer zij die kunnen gemeten krijgen en de erfbrieven ontvangen. Na-

tuurlik waren er moeilikheden,—gebrek aan landmeters, enz. ; toch is bet

opmerkelik, hoe spoedig onder 't bestuur van W. A. van der Stel diens

vriendjes aan bun erfbrieven geholpen worden, en hoe lang zijn vijanden

moeten wachten.

De Erfbrieven, uitgereikt in April 1706, werpen een sinister licht op

de handelwijze van de Gouveneur. Men zal zich berinneren, dat bij toen

dag en nacht bezig was met het verzamelen van bewijzen van zijn onschuld

om deze met de retourvloot naar Nederland af te zenden. Er moest in

allerijl een enorme hoeveelheid stukken gekopieerd, uittreksels gemaakt,

en verklaringen opgetrokken worden. En de meeste van die " bewijzen
"

' Contra Ded., 58, ssq. ; zijn verklaring, 120.

- Verklaring van Kalden en Elsevier, (door Kalden eigenhandig opgesteld),

7 Maart, 1708, met de andere Stukken, (verkl. van Hattingh, &c.) Minuut
Justitiele Attestatie Boek, 1708.

^ Missive aan de XVII, 12 April 1707. (Haag, Kol. Arch., 4035.
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the authenticity of this incident, which was subsequently confirmed by

van der Heiden upon oath. The Diary also tells us how Husing has to

make the Governor a present of 3000 ewes and two slaves, in order to be

received back into favour. The authenticity of this incident is beyond

all question, as the documents drafted by Elsevier and Kalden, who
were the Governor's intermediaries upon the occasion of this singular

composition, are still extant.

Not only was van der Stel corrupt himself, but he never scrupled to

abuse his position by attempting in his turn to corrupt others whose

support he might require. The reader will remember the case of the

advocate, Nicolaas Oortmans. Oortmans had been an intimate friend of

van der Stel's, and had at his request accompanied him from the

Netherlands to the Cape. During the period of unrest, Oortmans

observed a strict neutrality. Van der Stel, however, was anxious to

secure his support, and when the time arrived for obtaining signatures

to the notorious Testimonial, he called upon Oortmans, as Oortmans

himself writes to the Seventeen, with offers of money, and an undertaking

to advance his son in the Company's service. Learning that Oortmans

was insuflBciently portioned as regards land, he said :
" Well, Claas,

plough and sow wheresoever you do have a mind ; the land is yours,"

after which he immediately proceeded to inquire if Oortmans " would

not sign for him (van der Stel) that I did know him for an honest

man." Speaking of these proceedings Oortmans remarks :
" Such be

the snares he hath spread, and such the tune he hath sung these eight

long years, with the which many a man hath fallen into the net and

been taken."

The Land Registers are also extremely instructive upon this point.

It constantly happens that farmers are in possession of their land for ten

or twelve years or even longer, before they can have their ground
surveyed and the title-deeds handed over. There were difficulties, it is

true—a scarcity of surveyors and the like ; but the contrast is none the

less remarkable, during W. A. van der Stel's government, between the

expedition shown in completing the title-deeds for the Governor's

friends, and the length of time that his adversaries are kept

waiting.

The titles issued in April 1706, throw a sinister light upon the

Governor's methods. The reader will recollect that at that time he

was busy day and night collecting proofs of his innocence, for

transmission to the Netherlands by the return fleet. An enormous

number of documents had to be copied in all haste ; there were extracts

to be made, and depositions to be drafted. Moreover, as Ave have seen,

the bulk of these " proofs " had to be doctored, whilst others had
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moesten gemutileerd, andere zelfs gefabriseerd worden, zoals gebleken

is. Dat eiste van 's Gouverneurs handlangers buitengewone inspan-

ning, die niet onbelooiid kou blijven. Hefc is dus ook beel natuurlik,

dat zij alien gedurende en na deze zware arbeid rijkelik beloond worden

met grond. Ten Damme, Phijffer en van Putten krijgen ieder eenstuk

laud op 20 April, en van Helsdingen krijgt een plaats op 26 April.i

Zij waren dc meest vertrouwde bandlangers van de Gouverneur en de

ijverigste in zijn verdediging. De burger H. H. Hattingh had zijn

medeburgers lafhartig verraden door de Contra Petitie te tekenen : hij

krijgt 26 April een plaats.2 De militairen, van Eheede en Slotsboo,

die hielpen met de vervolging der burgers, krijgen later ook grond.3

De Sekretaris, W. Helot, die honderden stukken bad belpen vervalsen,

krijo^t in Junie promotie.* De twee burgerraden, Heems en Bouman, die

zo ijverig hun medeburgers hielpen vervolgen, hadden in 1704 ieder een

grote plaats gekregen.^ Bouman krijgt in Junie 1706 weer een stuk

land.6

De giften van grond in en na April 1706 kunnen, (de omstan-

digbeden in aanmerking genomen), moeilik anders beschouwd worden

dan als beloningen voor vuil werk.

"Wanneer wij verder denken aan de handelwijze van Starrenburg

met de boeren,—hoe hij ze grond en gunsten van de Gouverneur

belooft, indien zij bet " Getuigschrift " willen tekenen, kan er geen de

mindste twijfel meer bestaan :

De Gouverneur liet zich omkopen, en kocht zelf anderen om.

§ 4. Blanks hiechts.

In Art. 28 wordt geklaagd, dat de Gouverneur het beste werkvolk

van de Compagnie in zijn eigen dienst neemt, en weigert goede knechts

in dienst der burgers te laten treden. Dat van der Stel steeds trachtte

de beste timmerlui, houtsnijders, enz., in eigen dienst te krijgen, en

zelfs zo ver ging, werkvolk voor Batavia bestemd, aan de Kaap achter te

houden, is bekend. Herhaaldelik werd hij hierover door Gouverneur-

Generaal en Raad uit Batavia berispt.^ Hij erkent zelf, dat de lening

van knechts aan burgers geheel in zijn handen berustte.s "Waar hij

zich dus niet ontzag, zijn eigen overheid te bedotten, zal hij ook

zeker niet geaarzeld hebben de Kaapse boeren met het uitschot te laten

zitten.

1 Vgl. O.C.F., II, 58, 62, 60, 66. ' O.C.F., 11, 68.

3 In Maart, 1707, (O.C.F., 11, 98, 100). Maar Slotsboo had ook reeds 20 Feb.

1706 grond gekregen, (O.C.F., 11, 54).

* Zie Letters Desp., 296, met van der Stels lofrede op hem.
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actually to be manufactured. All this entailed very special exertions

upon the part of the Governor's assistants, exertions which could not

pass unrewarded. It is therefore only natural that both during and

after their hard labour they should receive adequate remuneration in

the form of land. Upon April 20, ten Damme, Phijffer, and van

Putten receive a slice of land each ; upon April 2G van Helsdingen

receives a farm. These were the Governor's most trusted henchmen,
and the most zealous in his defence. The burgher H. 11. Hattinsjh,

who had betrayed his fellows in cowardly fashion by signing the

Counter Memorial, obtains a farm upon April 2G. The military officers,

van Rheede and Slotsboo, who had assisted in the proceedings against

the colonists, also receive grants of land at a later date. The Secretary,

W. Helot, who had helped to falsify hundreds of documents, is

promoted in June. The two burgher councillors, Heems and Bouman,
who had so zealously assisted in the proceedings against their fellow-

burghers, had each obtained a large farm in 170-i ; in June 1706,

another slice of ground is given to Bouman.

The grants of land in and subsequent to April 1706 can scarcely

be regarded, when we consider the circumstances, in any other light

than as payment for dirty work. "When we also bear in mind Starren-

burg's tactics with the farmers, his promises on the Governor's behalf

of ground and other favours, if they will consent to sign the " Testi-

monial," we can no longer entertain the slightest doubt. It was the

Governor's principle that, like himself, every man had his price.

§ 4. miite Servmits.

Clause 28 contains the allegation that the Governor recruits for his

own service all the Company's best hands, and refuses to allow good

serving men to enter the employ of the colonists. That van der Stel

constantly endeavoured to secure for his own service the best carpenters,

woodcarvers, etc., and even went so far as to detain at the Cape work-

men intended for Batavia, is notorious. Time and again he is called to

account for it by the Governor-General and Council in Batavia. He
admits himself that the hiring out of serving men to the colonists

rested entirely with him. So that in a matter in which even his own
superiors are made to suffer, he is certain not to have displayed any

undue nicety as to the feelings of the Cape farmers. They must content

themselves with the leavings.

* O.C.F., 11, 34 * Ibid., 74.

' Letters Reo , 266, en 301, met de verdere verwijzingea aldaat.

» Ded., 38.
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§ 5. Mishandeling vmi Amhtmaren.

Wij komen nii tot de enige klachten, die in.i. niet voldoende

bcwezen zijn. Dat zijn 35 en 36, waariii voorbeeldeii gegeven worden

van mishandeling van twee ambtenaren door de (Jouverneur. De
bewijzen konden echter om goede redenen niet geleverd worden, daar

beide slachtoffers reeds dood waren, toen Tas en van der Heiden voor

't eerst toegelaten werden, beedigde getuigenissen te verzamelen.i Dat

echter 't ware karakter van de Gouverneur, zijn opvliegend humeur,

zijn aanvallen van redeloze ^ woede, hier uitkomt, kan gemakkelik uit

andere gevallen, zoals dat van de Sergeant Ernst Jering,3 bewezen

worden,

§ 6. Slofsom.

Wij kunnen nu eindelik de vraag beantwoorden : Waren de klach-

ten tegen de Gouverneur gegrond ?

Schrijvers beschouwing is deze :

A. De hoofdklachten, samengevat onder A, lopende over de onrecht-

mafcige konkurrentie der ambtenaren met de boeren, zijn absoluut

gegrond en gerechtvaardigd.

B. Wat de veeruil betreft, de kolonisten hebben hier ook volkomen

gelijk gehad in hun beweringen.

0. Groep C, die handelt over de plagerij en onderdrukking der

burgers door de van der Stels, vooral Willem Adriaan, is eveneens ten

voile bewezen.

D. De beschuldiging van mishandeling van twee ambtenaren is

niet bewezen, doch hoogst waarschijnlik gegrond.

Geen andere uitspraak, dunkt mij, is mogelik, indien men al de

o-etuio-enissen aan beide kanten, en niet slechts de verdraaide voorstel-

lingen en verminkte stukken van de ene partij alleen, heeft onderzocht.

Het besluit van 't Klachtschrift, vervat in de twee laatste Artikels,

verdient ten slotte nog de aandacht : De Gouverneur, zeggen de burgers,

kan metrecht voor " een geessel van deses lands iuwoonders" gehouden

worden, want hij benijdt hun niet alleen hun welvaart, maar zoekt hun

ondergang te bewerken. Zijn zinspreuk is :
" Fen herooide gemeente is

makMih te regerenr Zijn beste vrienden zijn " Schoften, die sigh met

schelm- en diefstukken behelpen."

Wat zijn beste vrienden betrof, dit waren de beruchte smokkelaar

1 Ded., 38.

- Munkerus had' zich 29 Jan. 1705 om 't leven gebracht. Vgl. Journal, bl. 75.

Corssenaar ontkende eerst, onder pressie van de Gouverneur, de mishandeling,
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§ 5. Ill-treatmeat of Officials.

Clauses 35 and 36 describe the iU-treatment of two officials by the

Governor, These, in my opinion, are the only cliarges not completely

substantiated. At the same time it was beyond human power to obtain

the proofs required ; by the time that Tas and van der Heiden had
received permission to collect evidence upon oath, both the injured

parties were already dead. But in the light of other cases, such as

that of the Sergeant, Ernst Jering, we may confidently assume that

here we catch a glimpse of the Governor in his true character, a man of

passionate temper, and given to outbursts of unreasoning fury.

§ 6. Final Revieiv.

We are at last in a position to answer the question as to whether
or not there existed any real foundation for the complaints against the

Governor. The writer's view is as follows :

—

A. For the main body of the impeachment, the charges included

under A, relative to the unfair competition of the officials with the

farmers, we have discovered the most substantial foundation and

justification.

B. As regards the cattle barter, the allegations of the colonists

have again been fully established.

C. For Group C, the charges relative to the vexatious and oppres-

sive treatment meted out to the settlers by the van der Stels, there is

also conclusive evidence.

1). The charge of ill-treating two officials is "not proven," but in

all likelihood not devoid of foundation.

It appears to me that no other verdict is possible, if we examine all

the evidence on both sides, and not merely the distorted representations

and the garbled documents of the one party only.

The conclusion of the Memorial, contained in the two last clauses,

also demands a final word. The colonists aver that the Governor may

rightly be accounted " a scourge unto the inhabitants of this land," for

that he not only grudges them their prosperity, but attempts to work

their destruction. His motto is :
" Shorn sheep make soft li/inff.'' His

best friends are " scoundrels that do live by roguery and theft." As

for the Governor's best friends, they were the notorious smuggler and

(Ded., 172), doch trok later, toen van der Stel niet rneer aan 't bewiiid was, deze

verklaring als vals terug. Contra Dod., 296.

' Hij laat de Sergeant, die de wacht heeft, roepen, en rost hem zelf met eeu

rotting af, (Contra Ded., 52).

2 A
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en vcroordeelde misdadiger, Phijffer, en de gewezen Commandeur
Deodatiji die zich op Mauritius wegens zijn oneerlik bestuur beruchfc

gemaakt had. Dat van der Stel werkelik in de omgang gebruik maakte

van zinspreuken als :
" Een berooide gemeente is makkelik te regeren

en " Eieren in de pan, dan konien er geen kwade kuikens van," was

algenieen bekend, en wordt in de Contra Deductie bewezen door mannen,

die vroeger zijn vertrouwen genoten.2 Dit getuigenis liebben wij

echter niet nodig : het sterkste getuigenis hieromtrent is 's mans handel

en wandel. Hij heeft niet alleen schertsenderwijs zijn metbodes

aangeduid met de zinspreuk :
" Een berooide gemeente is makkelik

te regeren "
; hij heeft die leuze nageleefd, zoals weinigen dat hebben

gedaan.

Daarom smeken ook de burgers de Bewindhebbers, aan 't einde van

hun Klachtschrift, cm verlossing van hun " onverdraeglijk juk."

Het j uk der boeren ouder W. A. van der Stel was inderdaad onver-

draaglik. Hij was in der waarheid " een geessel van deses lands

inwoonders."

^ Over Phijffer, zie zijn eigen brief, Letters Rec, 272. Over Deodati, Letters

Desp., 247, 253, &c.

* Verkl. van Rotterdam, e. a.. Contra Ded.



THE COMPLAINTS AGAINST AV. A. VAN DEK STEL 355

misdemeanant Pliijffcr, and fclie Ex-Comiuander Dcodati, wlio had made

himself notorious by his dishonest administration at Mauritius. And
that in point of fact van der Stel did employ in convei'sation such

expressions as, " Shorn sheep make soft lying," and " Eggs in the pan

hatch no naughty chickens," was matter of general knowledge, and is

proved in the Counter Defence by men who had previously enjoyed his

confidence. This evidence, however, is almost superfluous ; the best

evidence of all is furnished by the man's own life and conduct. The

expression, " Shorn sheep make soft lying," was no mere jesting allusion

to his method of government ; it was a motto which he lived up to, as

few have done.

This is why, at the conclusion of the Memorial, the burghers appeal

to the Directors to set them free from this " intolerable yoke." The
yoke borne by the farmei's under W. A. van der Stel was indeed

intolerable. He was fitly styled "a scourge unto the inhabitants of

this land."



HOOFDSTUK VI

EETEKENIS VAX DE EPISODE

§ 1. Hex monopolie der anibtenaren was de ooi'zaak van de uitbarsting

van 1705 : maar dit monopolie was 't gevolg van een nog groter

euvel,—het sproot direkt voort nit liet monopolie der Compagnie. Was
de Kaapse markt niet aan alle kanten beperkt en belemmerd door de

reglementen der Compagnie, en had haar plaatselike verfcegenwoordiger

niet de raacht alle handel naar willekeur te reguleren, dan kon hij ook

nooit deze macht misbruikt hebben, zoals van der Stel dat deed.

De Bewindhebbers wilden aan de Kaap een sterke bevolking van

vrijburgers nederzetten, maar het monopolie der Compagnie moest

tegelijkertijd gehandhaafd blijven. Beide oogmerken gelijktijdig te

verwerkeliken was logies onmogelik ; zij waren geheel onverenigbaar.

Geen jaar na de nederzetting der eerste kolonisten waren dezeu reeds in

opstand tegen de beperkingen, hun vrije handel in de weg gelegd, en

gaven zij van Riebeek onomwonden te kennen :
" Wij willen geen

Compagnies slaven wezen." i

De Bewindhebbers hadden die les niet geleerd. Op 't einde van de

XVIIe Eeuw, toen het dringend noodzakelik werd, de Kaap tegen aan-

vallen van buiten te beveiligen, werd besloten, de kolonie zoveel mogelik

uit te breiden. Dat kon alleen geschieden, indien de kolonisten groter

vrijheid in de handel verkregen. De Bewindhebbers begrepen zeer

goed, " dat de eenige drijfveer voor hunne landgenoten, om zich voor

goed naar het Oosten te begeven, de hoop zoude zijn op een bestaan,

veel rnimer dan zij in patria zich konden scheppen, op "meer als

gemeene winsten," veel groter dan zij in Nederland zelf konden maken." 2

Maar de monopolie-fetis kon niet aangeroerd worden, en de Direk-

teuren trachtten zich er af te maken met een veel geringere konsessie.

De vee- en graanboerderij der Compagnie stond de boeren enigszins in

de weg, daar deze hun een deel hunner markt ontnam. Werd deze

boerderij afgeschaft, dan zouden de boeren in zekere mate geholpen zijn.

Zo kwamen er bevelen de boerderij der Compagnie af te schaffen. Het

handelsmonopolie bleef omverminderd voortbestaan.

De Bewindhebbers hadden echter buiten de waard gerekend. Hun
dienaren hadden te veel op 't spel gezet, om alle landbouwondernemingen

1 Vgl., Euol. van die TreJcbocr, 4.



CHAPTER VI

SIGNIFICANCE OF THK EPISODE

§ 1. The cause of the outbreak of 1705 was the monopoly ostabhshed

by the officials ; but this monopoly was itself the result of a still greater

evil, it was the direct consequence of the monopoly held by the Company.

Had the Cape market not been fenced in and obstructed upon all sides by

the Company's regulations, and had trade not been subject to the control,

as arbitrary as it was comprehensive, of the Company's representative,

van der Stel could never have abused his powers as he did. The Direc-

tors were desirous of establishing at the Cape a strong citizen population
;

but at the same time the monopoly of the Company must be maintained.

To realise both aims at once was a logical impossibility ; they were

entirely incompatible. The first colonists had not been a year in the

country when they rebelled against the restrictions upon their free

trading rights, and plainly intimated to van Riebeek that they " had no

mind to be the Company's slaves." But the Directors had failed to

profit by the lesson. At the close of the seventeenth century, when the

necessity of secui'ing the Cape against external attack became pressing,

it was resolved to develop the Colony as far as possible. The Directors

were well aware " that the one motive for their compatriots to emigrate

to the East for good would be the hope of a much more considerable

livelihood than they could win for themselves in their native country, of

'more than common earnings' far beyond what they could hope to

make in the Netherlands." But the monopoly fetish could not be

interfered with, and the Directors attempted to compound for a much

more limited concession. The interests of the farmers were in some

degree prejudiced by the stock-breeding and wlicat-raising opei-ations

of the Company, which deprived them of part of their market. The

abandonment of these operations would to a certain extent benefit the

farmers, and orders were dispatched to the necessary effect. But the

trade monopoly was not touched, and continued effective as before.

The Directors had reckoned without their host. Their servants had

too much at stake to suircndcr in favour of the farmei-s the whole fit-Id

* Zo Prof. Heeres, " Opkomst van 't Nederlandsch Gezag in Oost Indie, '' 2de.

Reeks, Dl. Ill, bl. LXXVI.
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iian de bocren ovei' tc laten. En daar de XVII niet zorgden voor een

behoorlikc naleviiig van hun bevelen, wa8 Let cnige direkte gevolg van

de afscliaffing van hun eigen bocrderij een reusachtige uitbreiding van

de boerderijen der ambtenaren.i

De vertrouwde dienaren, die de Kaapse zaken voor de Bewind-

hebbers moesten onderzoeken, wisten niets van deze misstand, of lieten

het oogluikend toe. Zo kon langzamerband bij de ambtenaren het

averechtse denkbeeld opkomen, dafc zij de Compagnie van alles zouden

kiinnen voorzien, en de eigenbke boeren dus " onnodig " maken.

§ 2. De boeren waren in 1705 even weinig geneigd onrecht te lijden,

als de eerste boeren in 1658. Bij hun vestiging binnen 't gebied der

Compagnie hadden zij hun rechten als Nederlanders niet prijsgegeven.

Indien er bij de Bewindhebbers geen recht te verkrijgen was, zouden zij

niet aarzelen, zich op de Staten-Generaal te beroepen.2

Voor het grootste gedeelte waren zij Nederlanders uit 't moederland,

of aan de Kaap geboren ; maar met de vele Nederduitsers en Franse

Refugio's vormden zij een gemeenschap, waarvan de vreemdsoortige

bestanddelen nog niet tot een geheel waren saamgesmolten. De komst

der Franse Vhichtelingen was een gebeurtenis van de grootste betekenis

voor de toekomst van 't land, Zij vormden een zeer aanzienlik element

onder de boeren ; hun invloed werd verhoogd door de edele eigen-

schappen, die zij meegebracht hadden, en was des te groter, doordat

zij alien op 't land waren gevestigd.

Tussen de Franseu en de Nederlanders bestond er in 'b begin geen

al te hartelike verhouding. Frankrijk was de aartsvijand van de

Republiek, en de twee staten waren, sinds dertig jaar, in een kamp op

leven en dood gewikkeld. De Kaap werd herhaaldelik bedreigd door

Franse eskaders, die in de buurt kwameu kruisen.^ Nog in 1705 zegt

Starrenburg tegen de Refugie's van Drakenstein :
" ik houde mij verze-

kert, dat byaldien de Francoische scheepen de Kaap aandeden, gy den

Fransman tegen de Maatschappye zoud toevallen." ^ Onder de ambte-

naren aan de Kaap bestond beslist de vrees, dat de Franse kolonisten

Frans zouden blijven. Daarom werden zij ook verspreid onder de

andere boeren, om ze op die wijze des te gemakkeliker te assimileren.

De Fransen hadden zich tegen deze gedwongen amalgamatie verzet,

en zich zoveel mogelik aan een zijde gehouden. Maar in 't begin der

^ De meeste landerijen en veeposten der Compagnie kwamen in handen van

de grotere ambtenaren, zogenaamd door aankoop.
- " Immers genieten wij hier in deze Landen niet alleen de gunstige protectie

van Haar Hoog Mog. (de Staten-Generaal), als derzelver onderzaten zijnde,

maar bebben ous ook, in voorvallende regtsplegingen, van dezelve wetten,

statuten, en costumen te bedienen, die in Haar Ho. Mog. Landen vastgesteld en
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of agricultural enterprise, and as the Seventeen took no pains to see that

their instructions were duly carried into effect, the one direct result of

the abandonment of their own farming operations was the development

upon a colossal scale of similar operations on the part of the officials.

The trusted servants of the Company who were commissioned to investi-

gate Cape affairs on behalf of the Directors either knew nothing of this

irregularity or connived at it. So that gradually it became possible for

the officials to conceive the preposterous idea that they might be able to

supply the Company's demands by themselves, thus rendering the

regular farmer " superfluous."

§ 2. The farmers in the year 1705 were no more disposed to submit

to injustice than the original farmers in 1G58. Their settlement within

the territory of the Company did not involve the surrender of their

rights as Netherlanders. Were it impossible to obtain justice at the

hands of the Directors, they would appeal, without hesitation, to the

States General. They were chiefly Dutch, either immigrants from

the Netherlands or natives of the Cape, but with the numerous Low
Germans and French refugees they formed a community the heterogeneous

elements of which had not yet been fused into a whole. The French

refugees, whose arrival had been an event of primary significance for

the future of the country, formed a very considerable element amongst

the farming population ; the sterling qualities which they had brought

with them from oversea, and the fact that they had all been settled upon

the land, both contril)uted to enhance their influence. The relations

between French and Dutch were originally none too cordial. France

was the arch enemy of the Republic, and for thirty years the two powers

had been engaged in a life and death struggle. The Cape had repeatedly

been threatened l)y French squadrons cruising in the neighbourhood.

As late as 1705 Starrenburg says to the refugees of Drakenstein :
" I am

assured that so the French ships did fall upon the Cape ye should

hold to the Frenchman against the Company." The officials at the

Cape were distinctly apprehensive that the French colonists were likely

to remain French. It was precisely for this reason that they had been

scattered amongst the other farmers, in such a way as to facilitate their

assimilation. The French had resented this summary amalgamation, and

had done their best to hold themselves aloof. But by the beginning of the

gebruiklijk zijn." (Contra Ded., 126). In de lessenaar van Tas werd or oeu

ontwerp Menaorie aan de Staten-Generaal gevonden.

^ In de missive van Tas en 14 andero burgers aan de XVII, (boveu vermeld)

worden vijf of zes Franse VIootvoogdcn met name genoemd. Vgl. ook, Letters

Eec., 59, 08, 318, euz.

* Bogaert, 516.
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XVIIIe Eeuw, toon zij nu twiiiti,!^' jaar tczamcu met dc oudere bevol-

king hetzelfdc berocp gevolgd, en tegen dezelfde moeilikhcden gckampt

haddeii,was liet eerste gevoel van wantronwen en afzondering langzamer-

hand afgenoracn. Een gemene zaak, cen gcmccn gevaar ora te bestrijden

was nog alleen nodig, om de toenadering te verhaasten, en Fransen en

Nederlanders schonder aan schonder te doen staan.

Het wanbelieer onder van der Stel, het " onverdraaglik juk " de

boeren door hem opgelegd, was zulk een middel. Het meest treffende

kenmerk van de beweging tegen de Gouvernenr is de solidariteit onder

de boeren. Het verschil van ras is geheel vergeten ; Fransman en

Nederlander staan als 66n man tegen de tiran. Van de 63 onderteke-

naren van 't Klachtschrift zijn 31 Fransen, de rest Nederlanders en

Afrikaners. Kolbe noemt als een biczonderlieid, "in Warheit sehr

anmercklicb," dat van de negen kolonisten, die om hnn aandeel in 't

komplot verbannen werden, drie Hollanders waren, drie Fransen, en

drie Afrikaners. Hij wijst op de verdere eigenaardigheid, dat er een

Hollander, een Fransman en een Afrikaner gestorven zijn gednrende

de vervolging.i Voor de tijdgenoten lag er blijkbaar een biezondere

betekenis in deze treffende overeenkomst, Het was 't zinnebeeld van

de eenparigheid, waarmee zij de strijd begonnen waren, van de eendracht,

waarmee zij de dwingeland hadden weerstaan.

Voor de toekomst was het een gelukkig voorteken. Voortaan zon

't verschil van ras geen scheidsmnur zijn tussen de Kaapse boeren, die

elkaar zo getronw hadden bijgestaan. Het Dagboek van Adam Tas

toont duidelik aan, hoe de onderlinge waardering groeit met 't gevaar.

Tas spreekt bij 't begin onverschillig genoeg van de " Fransen." Later,

wanneer hij ziet, hoe getronw de Fransen hem in zijn gevaarlik werk

bijstaan, hem in 't holle van de nacht komen inlichten over de gang van

zaken, hoe du Toit de Gonverneur in zijn gezicht zijn wanbeheer verwijt,

dan wordt ook zijn toon meer hartelik, Bleusel is nu een " Trouwhartig

stuk," dn Toit een " patriot," de Refngie's " onze Franse breeders."

Geen andere faktor heeft zoveel bijgedragen tot de ineensmelting der

I'assen als de tirannie van van der Stel.

§ 3. Wij hebben er reeds op gewezen, dat de beweging tegen van der

Stel uitsluitend een boere-beweging was, uit boere-grieven voortge-

sproten. Beiden, Gonverneur en vrijburgers, maken ons dit in hun

geschriften duidelik. Telkens herhaalt van der Stel in zijn brieven aan

de XVII, dat het " boeren " zijn, " onwetende boeren," " lompe schoften

van boeren," die over hem klagen. Hij had niet kunnen denken, dat

" zij Boeren " zover zouden gaan, enz. Lang na zijn opontbieding

grieft het hem nog, dat hij door " boeren " ten val is gebracht.

' Kolbe, 7G4.
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eighteenth century, after twenty years of living the same life and fighting

the same hardsliips as the older popuhition, they had gradually lost their

first feeling of mistrust and aloofness. To hasten on the fusion of the

races, to make Frenchman and Dutchman stand shoulder U) shoulder, it

only required a common cause, a common danger to confront. The
misgovernment of van der Stel, the " intolerable yoke " which he had
imposed upon the farmers, provided such an occasion. The most con-

spicuous feature of the movement is the solidarity amongst the farming

community. The difference of race is completely forgotten, and French

and Dutch face the tyrant as one man. Of the sixty-three signatories

to the Memorial thirty-one are French, the rest are Dutch, both home-
born and colonial, Kollx; remarks upon the coincidence that of the

nine colonists banished for their share in the conspiracy, three were

Hollanders, three were French, and three were South Africans. He
also points out as a singular fact that of the three who died during the

persecution one was a Hollander, one a Frenchman, and one a South

African. Coincidences so striking were obviously of special significance

for the contemporary observer ; they symbolised the unanimity with

which the colonists had entered upon the struggle, and the feeling of

brotherhood which characterised their conflict with the tyrant. It was

a happy augury for the future. Henceforth, distinction of nationality

should form no ])arrier between the Cape farmers who had stood so

loyally by each other. The Diary of Adam Tas furnishes unmistakable

evidence of how mutual respect and regard are developed in the face of

danger. At first Tas speaks of "" tlie French " with some measure of

indifference. But later, when he sees how faithfully the French stand

by him in his perilous task, how in the dead of night they bring him
intelligence as to the progress of events, how du Toit upbraids the

Governor to his face with his misgoverinnent, his tone becomes

more cordial. Bleusel is now "true heart," du Toit "a patriot,"

the refugees are " our French brethren." No other factor con-

tributed so much to the fusion of the races as the tyranny of van

der Stel.

§ 3. It has already been pointed out that the movement against

van der Stel was exclusively a farmers' movement, originating in the

grievances of the farming community. Both the Governor and the

burghers make that point clear to us in their writings. In his kttei-s

to the Seventeen van der Stel reiterates time and again that the c(»m-

plainants are " boors," " ignorant boors," " insolent rascals of boors."

He could not have conceived that " these boors of farmers should go

so far, etc." Long after his dismissal, what still distresses him is the

fact that it was the " boors of farmers '" who IkvI brought about liis fall.
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Wanneer hij op 't piiiit staat, de Kaap tc vcrlaten, bezoekt hij Kolbe,

en bcspreekt met hern de wocliiigen van de vorij^e jaren. Hefc gesprek

gaat dan weer over " die Bauern (so nennete er generaliter alle die-

jenige, die das . . . Klag-Schreiben unterschrieben batten)." En ver-

der, van zijn val sprekende, zegt hij ten slotte :
" Dit heb ik reeds

weg, en dit hebben de boeren mij gebakken." ^ Hierin ligt Let biezon-

dere belang van de episode. De navorser, die in onze geschiedenis

zoekt naar de eerste sporen van politiek leven onder de kolonisten,

naar de eerste kiemen van een nationaal bewustzijn, zal ze zonder enige

twijfel vinden in de beweging van 1705. Het is de belangrijkste

politieke gebeurtenis tijdens 't bestuur der Compagnie.

In deze beweging hadden de stadsburgers,— de herbergiers en

kosthuisliouders, die in 't stadje cm 't Kasteel een parasities bestaau

zocbten,—hoegenaamd geen aandeel. Met de boeren hadden zij niets

gemeen, want zij leefden, als echte parasieten, " van God en de vreem-

deling." 2 Het welzijn van 't gemenebest, het goed recht der kolonisten,

dat ging hun niet aan. Later in de XYIIIe eeuw hadden stedehngen

wel een hand in klachtbewegingen, maar deze waren 't gevolg, de

vrucht van de beweging van 1705. En die was uit de boeren alleen

voortgekomen. Adam Tas en de mannen van 1705, die de rechten en

voorrechten der kolonisten zo onmiskenbaar geformuleerd en zo dapper

gehandhaafd hebben, raogen dus met recht genoemd worden de grond-

leggers van ons politieke zelfbewustzijn.

Zij hebben ook bijgedragen, en in geen geringe mate, tot te vor-

ming van het Afrikaner volk. Wanneer van der Stel honend zijn

tegenstanders uitkrijt voor " boeren," beseffen wij, dat deze scheldnaam

geen stand of klas bedoelt ; hij bestempelt een natie. Een nieuwgeboren

volk heeft hier zijn naam ontvangen.

> Kolbe, 812.

- Zo drukken zij het zelf uit iu een IMemorie van later datum.
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Wheu upon the point of leaving the Cape, he visits Kolbe and discusses

with him the distnrbanccs of the i)revions years. The conversation

turns as before upon " die Baiiern (so nennete er ifeneraliter ulle die-

jenige, die das . . . Klag-Schreiben unterschrieben hiitten)." And
subsequently, speaking of his fall, he concludes with the remark:

" I am now undone, and it is the boors of farmers who have cooked my

goose." It is here that the special significance of the episode is to be

found. The investigator, examining our history for the first traces of

political life among the colonists, for the first germs of a national con-

sciousness, will beyond all question find them in the movement of

1705. It is the most important political event during the administration

of the Company.

The townspeople,—the publicans and lodging-house keepers, who

found a parasitic livelihood in the embryo city that lay about the

Castle,—had neither art nor part in the movement. "With the farming

population they had nothing in common ; like true parasites, they

derived their subsistence "from God and the sojourner." The well-

being of the community, and the just rights of the colonists, were

nothing to them. The eighteenth century was productive of other

reform movements in which the city population did participate, but

these were a later growth and themselves the offspring of the movement

of 1705, which had originated solely with the country population. Of

Adam Tas and the men of 1705, the men who so clearly formulated

and so stoutly maintained the rights and privileges of the colonists, it

may therefore be said with justice that they laid the foundations of our

political consciousness.

They also contributed, and that in no small measure, to the forma-

tion of the South African people. When van der Stel rails upon his

adversaries as " boeren " or Boers, it is borne in upon us that this

scornful appellation denotes no caste or class; it designates a nation.

The new-born people has received its name.
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